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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Δ Ι Ο Μ Η Δ Η  Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ  
Θεσπίστηκε στις 13.12.1974 

 

 

Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. στη μνήμη του Διομήδη Κομνηνού. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους φοιτητές των παρακάτω Σχολών του Ε.Μ.Π.: 

1) Πολιτικών Μηχανικών, 

2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

3) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, 

4) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών 

οι οποίοι εισήχθησαν με την πρώτη προσπάθεια και επέτυχαν τον 

μεγαλύτερο βαθμό με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τις Γραμματείες 

των αντιστοίχων Σχολών τα απαραίτητα στοιχεία, εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Υ  

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 7 3  
Θεσπίστηκε στις 04.02.1975 

 

 

Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου στις 17.11.1973 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους φοιτητές των παρακάτω Σχολών του Ε.Μ.Π.: 

1) Μηχανολόγων Μηχανικών, 

2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, 

3) Χημικών Μηχανικών, 

4) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών  

5) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, 

οι οποίοι εισήχθησαν με την πρώτη προσπάθεια και επέτυχαν τον 

μεγαλύτερο βαθμό με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τις Γραμματείες 

των αντιστοίχων Σχολών τα απαραίτητα στοιχεία, εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  

Π Α Π Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Θεσπίστηκε στις 04.03.1994 

 

 

Συστάθηκε από το κληροδότημα του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Χ. Παπακυριακόπουλου. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους δύο φοιτητές από κάθε Σχολή του Ε.Μ.Π., που 

συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα των 

Μαθηματικών, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν, εφ’ όσον αυτά 

προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής, του 1ου-2ου & 

3ου-4ου εξαμήνου αντίστοιχα.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του Τομέα 

Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών 

Επιστημών. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού του γνωστοποιηθεί η 

απόφαση αξιολόγησης του Τομέα Μαθηματικών, εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στο οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Ε . - Μ .  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Η  Κ Α Ι  

Σ . Δ . Π .  Β Λ Α Σ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Θεσπίστηκε στις 07.12.2001 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της κας Μαρίας-Ελένης Αναστασάκη και της 

Μεταφραστικής Ομάδας της Πανεπιστημιακής Φυσικής H.D.Young. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον φοιτητή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών, που συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο 

βαθμολογίας στα μαθήματα Φυσικής των δύο πρώτων ετών της Σχολής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση στα 

μαθήματα των πιο πάνω ετών. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του Τομέα Φυσικής της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Το 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού του γνωστοποιηθεί η απόφαση 

αξιολόγησης του Τομέα Φυσικής, εισηγείται τον δικαιούχο στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν 

λόγω βραβείου. 
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 Επίδοση εξαμήνων 
 



 12 

Θ Ω Μ Α Ϊ Δ Ε Ι Ο  Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 31.07.1874 

 

 

Συστάθηκε από το κληροδότημα του ευεργέτη και δωρητή του Ιδρύματος 

Δημήτρη Θωμαϊδη. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους τρεις πρώτους φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου 

σπουδών, κάθε Σχολής του Ε.Μ.Π., που συγκεντρώνουν την υψηλότερη 

βαθμολογία μεταξύ των φοιτητών της ιδίας Σχολής, με ύψος βραβείου 

για τον δεύτερο και τον τρίτο φοιτητή ίσο με τα 2/3 και 1/3 του πρώτου 

βραβείου αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα πραγματοποιείται 

επιμερισμός του αναλογούντος ποσού μεταξύ των δικαιούχων. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τις Γραμματείες 

των αντιστοίχων Σχολών τα απαραίτητα στοιχεία, εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων 

από το Ε.Μ.Π. βραβευθέντων πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Σ Τ Α Μ Ο Υ  Κ .  Σ Τ Ο Υ Ρ Ν Α  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 22.05.1970 

 

 

Συστάθηκε από τους κ.κ. Κων/νο & Σμαράγδα Στούρνα στη μνήμη του γιού 

τους, φοιτητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον φοιτητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π., που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα 

εξάμηνα 5ο-6ο & 7ο-8ο σε δύο εξεταστικές περιόδους και είναι 

οικονομικά αδύνατος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του 

υποψηφίου ποινική δίωξη 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης του βραβείου δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση του βραβείου. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον 

δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. Η τελική έγκριση του προτεινόμενου 

από το Ε.Μ.Π. προς βράβευση πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Κ Α Ρ Υ  
Δωρεά – Θεσπίστηκε στις 23.05.1975 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της κας Χριστίνας Καρυδογιάννη στη μνήμη  

του γιού της Δημητρίου Π. Καρυδογιάννη, 

φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, που έλαβαν τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας ανεξαρτήτως εξαμήνου (1ο–9ο), στα 

μαθήματα κανονικού προγράμματος σπουδών της Σχολής τους και είναι 

οικονομικά αδύνατοι. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση  

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης του βραβείου δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της βραβείου. Μετά από επεξεργασία 
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των δικαιολογητικών, εισηγείται τους δύο δικαιούχους στο Πρυτανικό 

Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 

Η τελική έγκριση των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. προς βράβευση 

πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Ε Π Α Θ Λ Ο  Λ Υ Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  

Κ Α Υ Τ Α Ν Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 15.12.1989 

 

 

Συστάθηκε από το κληροδότημα Λυσίμαχου Καυταντζόγλου, 

στη μνήμη του πατέρα του. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους πέντε πρώτους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο 9ο εξάμηνο, σε 

δύο εξεταστικές περιόδους. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία 

της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών 

που πληρούν τους όρους του επάθλου, εισηγείται τους δικαιούχους στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν 

λόγω βραβείου. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. 

προς βράβευση πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Λ Υ Σ Ι Μ Α Χ Ο Υ  

Κ Α Υ Τ Α Ν Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 07.07.2004 

 

 

Συστάθηκε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους τρεις πρώτους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο βαθμολογίας στο 5ο και 6ο εξάμηνο κατά το προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία 

της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών 

που πληρούν τους όρους του βραβείου, εισηγείται τους δικαιούχους στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν 

λόγω βραβείου. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. 

προς βράβευση πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής. 
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Ε Π Α Ι Ν Ο Σ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η  Φ Α Ρ Α Κ Ο Υ  
Δωρεά - Θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο στις 21.12.2007 

 

 

Συστάθηκε στη μνήμη του Γρηγόρη Φαράκου. 
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, 

μεταξύ αυτών που σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

έχουν: 

1. επιλέξει την σχετική με την ενέργεια κατεύθυνση σπουδών και 

2. συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο των 

μαθημάτων 7ου και 8ου εξαμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία των 

Γραμματειών των Σχολών. 

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή Επιτροπή μεταξύ των τριών πρώτων 

φοιτητών από κάθε Σχολή.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου 

εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του 

υποψηφίου ότι «κατά το έτος επίδοσης του βραβείου δεν είχα 

προσωπικά εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος 

στην εφορία»  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
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 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή 

ΑΤΕΙ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα 

Φοιτητικής Μέριμνας και στη συνέχεια αποστέλλονται στην πενταμελή 

Επιτροπή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων κατόπιν 

προσωπικής συνέντευξης. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εν συνεχεία 

εισηγείται τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και 

αποφασίζει για τη χορήγηση του εν λόγω επαίνου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Χ Ρ .  Γ Ι Ω Τ Η  
Δωρεά - Θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο στις 08.11.2016 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς από τους κ.κ. Ελένη και Χρήστο Γιώτη,  

στη μνήμη του πατέρα τους,  

Ομότιμου Καθηγητή και τ. Προέδρου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 

που, εγγραφόμενος για πρώτη φορά στα αντίστοιχα εξάμηνα, 

συγκεντρώνει (μετά και την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου) τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο στα δύο μαθήματα που διδάσκονται από τον Τομέα 

Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής και είναι υποχρεωτικά 

μαθήματα κορμού «Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών» 5ου εξαμήνου και 

«Κατασκευή Οδών» 6ου εξαμήνου και στο 1ο υποχρεωτικό μάθημα 

Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού «Σχεδιασμός 

Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων» 7ου εξαμήνου του 

προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 

όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του Τομέα μέχρι το τέλος του 7ου 

εξαμήνου και αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 

όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων μέχρι το τέλος του 7ου 

εξαμήνου. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία 

της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών τα απαραίτητα στοιχεία, εισηγείται 
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τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Υ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η  –  

Λ Α Μ Π Η  Ν Τ Ο Λ Κ Α  
Δωρεά - Θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο στις 31.05.2021 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς των εκπρόσωπων των αποφοίτων της τάξης του 

1967 της Σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π.,  

στη μνήμη των εκλιπόντων συμφοιτητών τους,  

Αστέριου Αγγελίδη και Λάμπη Ντόλκα. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια της Σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο 

όρο βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. 

Επισημαίνεται ότι οι Σχολές θα εναλλάσσονται ανά έτος. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εάν δύο φοιτητές πληρούν τους όρους του 

βραβείου θα ισομοιράζονται το ποσό του, ενώ εάν οι ισοβαθμούντες 

υπερβαίνουν τους δύο, θα γίνεται κλήρωση από την οποία θα 

προκύπτουν οι δύο βραβευθέντες. Η κλήρωση θα γίνεται παρουσία 

τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, 

τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της εν λόγω Σχολής και τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας. Έπαινο ωστόσο θα 

λαμβάνουν όλοι ισοβαθμούντες, είτε πάρουν το χρηματικό ποσό του 

βραβείου είτε όχι. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το  Τμήμα  Φοιτητικής  Μέριμνας,  αφού  παραλάβει  τα   απαραίτητα  
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στοιχεία από τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή της  

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

αναλόγως της σχετικής προκήρυξης, εισηγείται τον δικαιούχο στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν 

λόγω βραβείου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε περισσότερους από δύο 

φοιτητές, προηγείται της εισηγήσεως κλήρωση, από την οποία θα 

προκύπτουν οι δύο βραβευθέντες. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων 

από το Ε.Μ.Π. προς βράβευση πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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 Διάκριση λόγω 

βαθμολογίας διπλώματος 
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Κ Ο Ν Δ Ο Υ Λ Ε Ι Ο  Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  
Δωρεά - Θεσπίστηκε στις 07.07.1875 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν επιθυμίας του αείμνηστου ευεργέτη-δωρητή του Ε.Μ.Π. 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΟΥΛΗ. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον κατ’ έτος απόφοιτο του Ε.Μ.Π., που έλαβε τον 

μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, μεταξύ των αποφοίτων όλων των 

Σχολών του Ε.Μ.Π.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τις Γραμματείες 

των αντιστοίχων Σχολών τα πλήρη στοιχεία των πρώτων κατά σειρά 

επιτυχίας διπλωματούχων, εισηγείται τον δικαιούχο στο Πρυτανικό 

Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Χ Ρ Υ Σ Ο Β Ε Ρ Γ Ε Ι Ο  Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  
Δωρεά – Θεσπίστηκε στις 26.01.1891 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν επιθυμίας του αείμνηστου ευεργέτη-δωρητή του Ε.Μ.Π. 

Χ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους κατ’ έτος αποφοίτους κάθε Σχολής του Ε.Μ.Π., που 

έλαβαν τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των αποφοίτων της 

Σχολής τους. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τις Γραμματείες 

των αντιστοίχων Σχολών τα πλήρη στοιχεία των πρώτων κατά σειρά 

επιτυχίας διπλωματούχων, εισηγείται τους δικαιούχους στο Πρυτανικό 

Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Α Ν Δ Ρ Ε Α  Π Λ Ο Υ Μ Ι Σ Τ Ο Υ  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 21.10.1987 

 

 

Συστάθηκε από το κληροδότημα Μαρίας Πλουμιστού, 

στη μνήμη του συζύγου της. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον κατ’ έτος απόφοιτο της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος 

μεταξύ των αποφοίτων της ιδίας Σχολής, είναι Έλληνας το γένος και την 

υπηκοότητα, οικονομικά αδύνατος και διακρίνεται για το ήθος του. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου 

ότι «κατά το έτος επίδοσης του βραβείου δεν είχα προσωπικά 

εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση - 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση να του βραβείου. Μετά από 
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επεξεργασία των δικαιολογητικών, εισηγείται τον δικαιούχο στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν 

λόγω βραβείου. Η τελική έγκριση του προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. 

προς βράβευση πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Χ Α Ρ Τ Ο Μ Α Τ Ζ Ι Δ Η  
Θεσπίστηκε στις 26.01.1996 

 

 

Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. και τη δωρεά της οικογένειας Γιάννη και Κέβης 

Χαρτοματζίδη, στη μνήμη του γιού τους ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗ, 

μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στον κατ’ έτος απόφοιτο της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος 

μεταξύ των αποφοίτων του κύκλου σπουδών Μηχανικού Παραγωγής. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Δεν χρειάζονται. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών τα πλήρη στοιχεία του πρώτου 

κατά σειρά επιτυχίας διπλωματούχου του κύκλου σπουδών Μηχανικού 

Παραγωγής, εισηγείται τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το 

οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου. 
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 Για διδάκτορες  

  



 32 

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ  Χ Ω Ρ Α Φ Α  
Θεσπίστηκε στις 24.10.1995 

 

 

Συστάθηκε από το ομώνυμο Ίδρυμα. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται σε δύο διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, με 

ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής 

θεματικές περιοχές:  

 Life Sciences & Medicine 

 Physics 

 Chemistry (including nanotechnology) 

 Mathematics 

 Informatics/Computer Science 

 Engineering of Finance & Risk Management. 

Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 5.000 $.  

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκληρώνουν τη 

διατριβή τους από την 1η Ιουνίου του προηγούμενου έτους έως και 

την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, 

2. να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών και 

3. να μην έχουν λάβει στο παρελθόν το εν λόγω βραβείο. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία της Σχολής 

τους:  

1. Ένα έγγραφο στην αγγλική γλώσσα (σε μορφή PDF, μικρότερο από 

20ΜΒ) που θα περιλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά: 
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 Μία συνοδευτική σελίδα με: 

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο υποψηφίου (επίθετο, όνομα) 

2. Φύλο 

3. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.) 

4. Διεύθυνση κατοικίας 

5. Ημερομηνία γέννησης (HH/MM/EEEE) 

6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής  

7. Ημερομηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιμώμενης 

ολοκλήρωσής του (MM/EEEE) 

8. Θεματική περιοχή που εμπίπτει το έργο του 

9. Φωτογραφία διαβατηρίου του υποψηφίου 

10.  Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένης και της 

πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει)  

 Λίστα με τις δημοσιεύσεις 

α) μόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος 

συγγραφέας 

β) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί, να βρίσκονται σε 

διαδικασία δημοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές 

για δημοσίευση σε περιοδικά μετά από κρίση 

 Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου 

 Μονοσέλιδο σημείωμα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του 

έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα   

 Συστατική επιστολή (1) από τον επιβλέποντα της διδακτορικής 

διατριβής με την προσφώνηση “Dear members of the Board” 

 Συστατική επιστολή (2) με την προσφώνηση “Dear members of the 

Board” 

 Μέχρι πέντε επιλεγμένες περιλήψεις δημοσιεύσεων (όχι μεγαλύτερες 

της μισής σελίδας)  
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2.  Ένα έγγραφο στην ελληνική γλώσσα (σε μορφή PDF) που θα 

περιλαμβάνει: 

 Ονοματεπώνυμο  

 Τίτλο και περίληψη της διατριβής 

 Αριθμός αναφορών (citations) που έχουν γίνει στις δημοσιεύσεις 

και συμπεριλαμβάνονται στο αγγλικό κείμενο. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Οι Γραμματείες όλων των Σχολών, κατόπιν ενημέρωσής τους από το 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με την ημερομηνία αποστολής των 

δικαιολογητικών και των τυχόν αλλαγών στις προϋποθέσεις / 

δικαιολογητικά των βραβείων Χωραφά, εκδίδουν τη σχετική ανακοίνωση 

– πρόσκληση και παραλαμβάνουν αιτήσεις από τους υποψηφίους της 

Σχολής τους. Εν συνεχεία, διαβιβάζουν τις αιτήσεις στο Τμήμα 

Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου να προωθηθούν στην τριμελή 

επιτροπή αξιολόγησης. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο και αποστέλλει την απόφαση στο 

Ίδρυμα Χωραφά, το οποίο επικυρώνει την απόφαση και προβαίνει στη 

χρηματοδότηση των δικαιούχων και στην απονομή των τιμητικών 

τίτλων. 
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 Για Εργασίες 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Δ .  Θ Ω Μ Α Ϊ Δ Η  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 13.11.1998 

 

 

Συστάθηκε σε εξειδίκευση επιθυμίας του Δωρητή, 

για την πρόοδο Επιστημών και Τεχνών. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Απονέμεται στους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Ε.Μ.Π., καθώς και στους αποφοίτους του, που δημοσιεύουν εργασία, με 

ή χωρίς συν-συγγραφείς: 

A) σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται σε έγκριτες βάσεις 

δεδομένων, όπως Science Citation Index Expanded ή Scopus ή 

Β) στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με πλήρες κείμενο μετά από κρίση, 

όπως προκύπτει από την πρόσκληση του συνεδρίου.  

Για τις εργασίες της κατηγορίας Α θα διατίθενται τα ¾ του συνολικού 

ποσού χορήγησης, ενώ για τις εργασίες της κατηγορίας Β το 

υπολειπόμενο ¼. Σε κάθε κατηγορία, το ύψος του βραβείου θα προκύπτει 

από τη διαίρεση του συνολικού ποσού διάθεσης με τον αριθμό των 

εγκεκριμένων εργασιών. 

Η βράβευση πραγματοποιείται ανά εργασία και κάθε φοιτητής δικαιούται 

να βραβευτεί μία φορά ανά έτος. Εάν στην εργασία συμμετείχαν 

περισσότεροι δικαιούχοι φοιτητές ως συν-συγγραφείς, το ποσό 

ισομοιράζεται μεταξύ των δικαιούχων. 

Οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου, εφόσον η οριστική αποδοχή της 

εργασίας για δημοσίευση στο περιοδικό ή στα πρακτικά συνεδρίου έχει 

πραγματοποιηθεί το αργότερο δώδεκα (12) μήνες μετά από την 

ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Ανάτυπο της πλήρους εργασίας 

 Προκειμένου για εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά, 

απαιτείται τεκμηρίωση ότι το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκαν 

περιλαμβάνεται σε έγκριτες βάσεις δεδομένων και επιστολή οριστικής 

αποδοχής της εργασίας από το περιοδικό, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη 

δημοσιευτεί η εργασία 

 Προκειμένου για εργασίες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια, 

απαιτείται η πρόσκληση (call for papers) και το πρόγραμμα του 

συνεδρίου ή του διεθνούς διαπανεπιστημιακού εργαστηρίου 

αρχιτεκτονικής (workshop). 

 Προκειμένου για αποφοίτους, απαιτείται οπωσδήποτε η επιστολή 

οριστικής αποδοχή της εργασίας και αντίγραφο διπλώματος. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση του βραβείου. Ακολούθως, διαβιβάζει 

τον κατάλογο των υποψηφίων και τα παραστατικά τους στην εκάστοτε 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Το πρακτικό της τελευταίας εγκρίνεται 

αρχικά από τη Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτημάτων και εν συνεχεία 

από τη Σύγκλητο. Η τελική έγκριση διορισμού των προτεινόμενων από 

το Ε.Μ.Π. προς βράβευση πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής. 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Ι Α Κ Ω Β Ο Σ  Γ Κ Ι Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Λ Ι Α Ν  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 30.11.2018 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν επιθυμίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. 

Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ στη μνήμη του Ιακώβου Γκιουρουνλιάν. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο 

βιομηχανικού ενδιαφέροντος για κάθε μία εκ των Σχολών Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του 

Ε.Μ.Π. ως ακολούθως: 

1ο Βραβείο = 2.000 ευρώ 

2ο Βραβείο= 1.750 ευρώ 

Συνολικά χορηγούνται οκτώ βραβεία (δύο σε κάθε Σχολή) και μέχρι του 

συνολικού ποσού των 15.000 ευρώ. 

Η Επιτροπή των προς βράβευση διατριβών θα λαμβάνει υπόψη της: 

 τον βιομηχανικό χαρακτήρα του θέματος της διατριβής 

 την προβολή του έργου του υποψηφίου (π.χ. αριθμό 

δημοσιεύσεων) 

 την επιστημονική απήχηση του έργου 

 τυχόν Βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση  

 Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται 

τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και η 
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ηλεκτρονική διεύθυνση της διατριβής στο αποθετήριο της Βιβλιοθήκης 

του ΕΜΠ)  

 Αναλυτική λίστα με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν από τη 

διδακτορική διατριβή, οι οποίες είτε δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά 

περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο Scopus και στο Science Citation 

Index Expanded είτε παρουσιάστηκαν σε συνέδρια μετά από κρίση. Οι 

εργασίες θα πρέπει να έχουν πλήρες κείμενο (τουλάχιστον τετρασέλιδες) 

και να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση ή παρουσίαση 

 Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση των βραβείων. Ακολούθως, διαβιβάζει 

τις υποβληθείσες αιτήσεις στις αρμόδιες Σχολές προς κρίση από τα μέλη 

ΔΕΠ της Κοσμητείας, εξαιρουμένων αυτών που έχουν επιβλέψει κάποια 

από τις κρινόμενες εργασίες. Σε κάθε Σχολή η επιλογή των δύο 

προτεινόμενων προς βράβευση εργασιών και των δύο επιλαχουσών 

γίνεται με ανοιχτή συζήτηση/ψηφοφορία.  

Εν συνεχεία, οι προτάσεις των Σχολών υποβάλλονται προς κρίση στην 

επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες των 

τεσσάρων Σχολών και έναν εκπρόσωπο του «Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ». Σε περίπτωση που δεν 

χορηγηθούν και τα δύο βραβεία σε μία από τις τέσσερις Σχολές, τότε το 

εναπομένον βραβείο θα δοθεί, κατόπιν κρίσεως της επιτροπής, σε 

διατριβή της μίας εκ των τριών άλλων Σχολών.  
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Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται τους δικαιούχους στο 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο και  προωθεί τη σχετική απόφαση 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο για επικύρωση. Η τελική έγκριση διορισμού 

των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. προς βράβευση πραγματοποιείται από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 

 



 41 

 

 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
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 Για Προπτυχιακές 

Σπουδές  
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 Καταγωγή 
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Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Ε Ι Ο Σ  Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  
Δωρεά – Θεσπίστηκε στις 29.11.1974 

 

 

Συστάθηκε από τον Αριστοτέλη Παπασταύρου στη μνήμη των αδελφών του 

Ιωάννου και Γεωργίου Παπασταυρίδη. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή του Ε.Μ.Π., ηλικίας μέχρι και 36 ετών, που 

κατάγεται από την Τερψιθέα Ναυπακτίας (σύμφωνα με έγγραφο του 

οικείου Δήμου) με την εισαγωγή του στο Ίδρυμα, ο οποίος: 

Α.  1. έχει γεννηθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερψιθέας Ναυπακτίας 

2. έχει αποφοιτήσει από το εκεί Δημοτικό Σχολείο 

3. εισήχθη στο Ε.Μ.Π. με καλή σειρά εισαγωγής 

4. συγκεντρώνει κάθε χρόνο Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6.00 

5. είναι οικονομικά αδύνατος 

6. έχει ακέραιο χαρακτήρα 

7. είναι Ελληνικής καταγωγής 

Β. 1. έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά δεν αποφοίτησε από το εκεί 

Κρατικό σχολείο, επειδή οι γονείς του για αναπόφευκτους λόγους, 

μετά τη γέννησή του μετακόμισαν σε άλλη πόλη της Ελλάδας και  

- εισήχθη στο Ε.Μ.Π. με καλή σειρά βαθμολογίας 

- είναι οικονομικά αδύνατος 

- έχει ακέραιο χαρακτήρα 

- είναι Ελληνικής καταγωγής 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις της 

περίπτωσης Β.1. τότε: 

Β.2. κατάγεται είτε από γονείς, είτε από παππούδες από την Τερψιθέα και 

- εισήχθη στο Ε.Μ.Π. με καλή σειρά εισαγωγής 

- είναι οικονομικά αδύνατος 
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- έχει ακέραιο χαρακτήρα 

- είναι Ελληνικής καταγωγής 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων Β.1. ή Β.2., τότε την υποτροφία λαμβάνει: 

Β.3. ο πρώτος κατά σειρά βαθμολογίας μεταξύ των νεοεισαχθέντων 

φοιτητών μίας εκ των Σχολών του Ιδρύματος, οι οποίες θα 

εναλλάσσονται περιοδικά ανά έτος και 

- είναι οικονομικά αδύνατος 

- έχει ακέραιο χαρακτήρα 

- είναι Ελληνικής καταγωγής. 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος λόγω του μειωμένου 

αποθεματικού του κληροδοτήματος.   

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού για την περίπτωση Α  

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς» 

για τις περιπτώσεις Β.1, Β.2 και Β.3 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση-

πρόσκληση αρχικά για τη χορήγηση της υποτροφίας με τις προϋποθέσεις 

Α, Β.1. και Β.2. και, σε περίπτωση μη εύρεσης δικαιούχου, εκδίδει νέα 

ανακοίνωση - πρόσκληση με τις προϋποθέσεις Β.3., προκειμένου οι 

υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση 

της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία των δικαιολογητικών, εισηγείται 

τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού του 

προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Σ Τ Η  Μ Ν Η Μ Η  Τ Ω Ν  Ε Κ  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ο Υ  

Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν  Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ  
Δωρεά – Θεσπίστηκε στις 05.03.1976 

 

 

Συστάθηκε από το Ίδρυμα στη μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών. 

  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή του Ε.Μ.Π. που κατάγεται από το Μέτσοβο. Ως 

καταγωγή των υποψηφίων νοείται ο τόπος γέννησης του πατέρα ή της 

μητέρας ή του παππού ή της γιαγιάς, χωρίς άλλη προϋπόθεση.  

Δικαιούχοι της υποτροφίας είναι τόσο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, όσο και 

οι φοιτητές όλων των ετών του κανονικού κύκλου σπουδών (πέντε 

ακαδημαϊκά έτη), εφόσον έχουν λάβει Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 

κατά το έτος που αφορά η προκήρυξη. Η απονομή της υποτροφίας για ένα 

ακαδημαϊκό έτος δεν συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος 

διεκδίκησης για άλλο ακαδημαϊκό έτος.  

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποψηφίου με τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, η επιλογή του δικαιούχου γίνεται από έναν ενιαίο πίνακα 

των οικονομικά αδύναμων φοιτητών και αυτός που θα χαρακτηρισθεί ως ο 

πλέον οικονομικά αδύναμος, βάσει του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το 

ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της οικονομικής αδυναμίας, λαμβάνει την 

υποτροφία.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π για τους πρωτοετείς  
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 Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για τους υπόλοιπους φοιτητές 

(όλων των ετών του κανονικού κύκλου σπουδών). 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά 

εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον 

δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας.  
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ  Τ Σ Α Ν Τ Ι Λ Η  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 30.10.1984 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης Ελευθερίου Α. Τσαντίλη. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή του Ε.Μ.Π., ηλικίας μέχρι 36 ετών, που 

κατάγεται από την Τερψιθέα Ναυπακτίας, με την εισαγωγή του στο 

Ίδρυμα και: 

Α. 1. έχει γεννηθεί και φοιτήσει σε κρατικό σχολείο του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Τερψιθέας Ναυπακτίας,  

ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

2. οι γονείς του είχαν ζήσει αρχικά στην Τερψιθέα Ναυπακτίας και 

αργότερα εγκαταστάθηκαν σε άλλο μέρος της Ελλάδος και ο 

φοιτητής δεν έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά στην Ελλάδα 

οπωσδήποτε. 

Β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις της 

περίπτωσης Α. τότε χορηγείται στον φοιτητή/τρια, ελληνικής καταγωγής 

και υπηκοότητας και ηλικίας μέχρι 36 ετών, μίας εκ των εννέα Σχολών του 

ΕΜΠ, που εναλλάσσονται περιοδικά ανά έτος, ο οποίος πέρασε όλα τα 

μαθήματα του 1ου έτους σπουδών (μέχρι και την εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου), συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας και 

είναι οικονομικά αδύνατος. 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος λόγω του μειωμένου 

αποθεματικού του κληροδοτήματος.   
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Για την περίπτωση Α: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

Για την περίπτωση Β: 

 Αίτηση 

 Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας με Μ.Ο. του πρώτου έτους 

σπουδών  

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου εάν υπάρχει ή 

εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το 

έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν 

υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 
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σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση - 

πρόσκληση αρχικά για τη χορήγηση της υποτροφίας με τις προϋποθέσεις Α 

και, σε περίπτωση μη εύρεσης δικαιούχου, εκδίδει νέα ανακοίνωση - 

πρόσκληση με τις προϋποθέσεις Β, προκειμένου οι υποψήφιοι να 

υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της 

υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία των δικαιολογητικών, το Τμήμα 

Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, 

το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική 

έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου 

πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 19.07.1996 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Χρήστου Αργυρόπουλου. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή του Ε.Μ.Π., με Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, 

ηλικία μέχρι και 36 ετών και βαθμό απολυτήριου Λυκείου τουλάχιστον 

«Λίαν Καλώς», ο οποίος: 

1. Είναι οικονομικά αδύνατος. 

2. Κατάγεται από το από το Γοργογύρι του Δήμου Τρικκαίων  

Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, η επιλογή γίνεται μεταξύ 

των φοιτητών που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία. 

Η χορήγηση της υποτροφίας στον ίδιο φοιτητή δεν μπορεί να διαρκέσει 

περισσότερο από τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος σπουδών. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

 Πιστοποιητικό οικογενειακό κατάστασης 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον 

δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού του 

προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Σ  Γ Κ Α Ν Ι Ω Τ Η  -  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Η  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 06.05.1997 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης της Χριστίνας Γκανιώτη - Παπαγεώργη. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον άρρενα φοιτητή του Ε.Μ.Π., Ελληνικής ιθαγένειας ή 

καταγωγής, ηλικίας μέχρι και 36 ετών, ο οποίος: 

 Κατάγεται από Ελληνικά Νησιά 

 Είναι οικονομικά αδύνατος 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 



 55 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον 

δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού του 

προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ  Τ Ρ Ε Κ Α  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 26.03.2010 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Γεωργίου Τρέκα 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον φοιτητή, κατά προτίμηση από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π. που αποφοίτησε από Λύκειο της Τρίπολης ή 

από άλλη πόλη του Νομού Αρκαδίας. 

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης: 

1. η φοίτηση, κατά προτίμηση, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π. 

2. η ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή 

3. η ηλικία μέχρι 36 ετών 

4. η αποφοίτηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και 

επικουρικώς από Λύκειο άλλη πόλης του νομού Αρκαδίας με 

βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 

5. η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες του που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του όπως είναι 

τα έξοδα διαμονής-διατροφής, η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η 

προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ. 

6. η διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και 

ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα 

Η επιλογή του φοιτητή στον οποίο θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση 

θα γίνει με την εξής σειρά προτεραιότητας: 

1. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν στη Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών 
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2. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν σε άλλη Σχολή 

του Ε.Μ.Π. 

3. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που 

φοιτούν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

4. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που 

φοιτούν σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδ. έτος 

 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου 

ότι «κατά το έτος επίδοσης της οικονομικής ενίσχυσης δεν είχα 

προσωπικά εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην 

εφορία» 

 Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από καθηγητές του 

υποψηφίου στο Λύκειο ή μέλη ΔΕΠ της Σχολής φοίτησης του 

υποψηφίου στο Πολυτεχνείο 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και 

ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τύπου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση - 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από 

επεξεργασία των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 

εισηγείται τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και 

αποφασίζει τη χορήγηση της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης. Η τελική 

έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου 

πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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 Επίδοση 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Α Π Ε Ρ Γ Η  
Κληροδότημα– Θεσπίστηκε στις 24.01.1992 

 

 

Συστάθηκε από την Παναγιώτα Χα Νικολάου Αλτηγού στη Μνήμη του γιού της 

Ευάγγελου Απέργη. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στους οικονομικά αδύνατους φοιτητές, Ελληνικής ιθαγένειας ή 

καταγωγής, ηλικίας μέχρι και 36 ετών, της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: 

 3 θέσεις για την επίδοση στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 

 3 θέσεις για την επίδοση στο 1ο-2ο Εξάμηνο 

 2 θέσεις για την επίδοση στο 3ο-4ο Εξάμηνο 

 2 θέσεις για την επίδοση στο 5ο-6ο Εξάμηνο 

 2 θέσεις για την επίδοση στο 7ο-8ο Εξάμηνο 

Ο βαθμός των δικαιούχων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου στην περίπτωση της υποτροφίας για 

την εισαγωγή στο ΕΜΠ 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι 

«κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά εισοδήματα 

και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση - 

πρόκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τους 

δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού των 

προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. υποτρόφων πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Η Ρ Ω  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Τ Σ Η  
Θεσπίστηκε στις 04.07.2018 

 

 

Συστάθηκε από την κα Ηρώ Γεωργίτση. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται σε δύο νεοεισαχθέντες οικονομικά αδύναμους προπτυχιακούς 

φοιτητές των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, οι οποίοι: 

 έχουν ελληνική ιθαγένεια, 

 διακρίνονται για το ήθος τους και  

 ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους.  

Προτεραιότητα δίνεται στους διαμένοντες εκτός Αττικής (μη 

συμπεριλαμβανομένων των νησιών που υπάγονται σε αυτήν) λόγω 

αυξημένου κόστους διαβίωσης. 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από έναν ενιαίο πίνακα των οικονομικά 

αδύναμων φοιτητών των ως άνω Σχολών (λαμβανομένου φυσικά υπόψη 

και του τόπου διαμονής) και οι δύο που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον 

οικονομικά αδύναμοι, βάσει του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το ΕΜΠ για 

τον προσδιορισμό της οικονομικής αδυναμίας, λαμβάνουν την υποτροφία, 

γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να προέρχονται και από την ίδια Σχολή. 

Σε περίπτωση πέρα των δύο δικαιούχων με τον ίδιο βαθμό οικονομικής 

αδυναμίας, τότε η υποτροφία χορηγείται σε αυτόν που έχει τον υψηλότερο 

βαθμό στις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΕΜΠ. Και σε περίπτωση ίδιου 

βαθμού στις εξετάσεις, τότε η υποτροφία μοιράζεται αναλογικά με τον 

αριθμό των δικαιούχων.  

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι πενταετής, εφόσον οι δικαιούχοι 

προσκομίζουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους βεβαίωση από τη Σχολή 
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τους που να πιστοποιεί ότι έχουν περάσει τουλάχιστον τα ¾ των 

μαθημάτων τους και ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι 

τουλάχιστον 7,00 (Λίαν Καλώς). Με τη συμπλήρωση της πενταετίας, 

αυτομάτως η υποτροφία διακόπτεται.  

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε: 

 6.000 ευρώ ετησίως (ήτοι 500 ευρώ μηνιαίως) για τους εκτός Αττικής 

δικαιούχους και  

 3.000 ευρώ ετησίως (ήτοι 300 ευρώ μηνιαίως) για τους προερχόμενους 

από την Αττική.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, 

φορολογικού έτους (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 

1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν 

είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος 

στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Μία συστατική επιστολή. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση, προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία 

των δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τους 
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δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών.  
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 Για Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Υ  Σ Τ Υ Λ .  

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 16.7.1985 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης της Μαρίας Χας Στυλ. Βασιλειάδη, 

στη μνήμη του γιού της Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη, 

αποφοίτου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται στον διπλωματούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

του Ε.Μ.Π., ηλικίας μέχρι 36 ετών, που επιθυμεί να κάνει μεταπτυχιακές 

σπουδές στην ειδικότητα Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας και 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Είναι Έλληνας υπήκοος 

 Έχει γίνει αποδεκτός από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 

 Έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (τουλάχιστον «Λίαν 

Καλώς»), ανεξάρτητα έτους αποφοιτήσεως. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει εκείνος 

που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην 

Αρχιτεκτονική εργασία. 

Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτός ο διπλωματούχος με τον μεγαλύτερο 

βαθμό διπλώματος, τότε αυτόματα την λαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά 

βαθμολογίας που έχει γίνει δεκτός από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Πιστοποιητικό Γεννήσεως 

 Αντίγραφο διπλώματος από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Ε.Μ.Π.  
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 Μεταφρασμένο έγγραφο αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας  

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι 

δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει ανακοίνωση – πρόσκληση, 

προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία των 

δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον δικαιούχο 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση της εν 

λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το 

Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Τ Ρ Ι Γ Κ Ο Υ  
Κληροδότημα – Θεσπίστηκε στις 06.02.1996 

 

 

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης της Ανδρομάχης Στρίγκου  

στη Μνήμη του συζύγου της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ  

Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται σε δύο αριστούχους και άπορους φοιτητές, Ελληνικής 

ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι και 36 ετών, της Σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που ενδιαφέρονται να 

ειδικευτούν στον κλάδο των Ατμοπαραγωγών και Θερμικών 

Εγκαταστάσεων σε οποιανδήποτε, πλην της Ελλάδας, χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο διπλώματος από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π.  

 Αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πλην της Ελλάδας, στον Κλάδο των Ατμοπαραγωγών και Θερμικών 

Εγκαταστάσεων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου εάν 

υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου 

ότι «κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα προσωπικά 

εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το 

ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές 

σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και 

ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει ανακοίνωση – πρόσκληση, 

προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Μετά από επεξεργασία των 

δικαιολογητικών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον 

δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη 

χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. Η τελική έγκριση διορισμού του 

προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Τ Σ Α Κ Ω Ν Α  
Δωρεά - Θεσπίστηκε στις 03.04.2007 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν επιθυμίας – δωρεάς του Καθηγητή κ. Ι. Τσάκωνα στη μνήμη 

του θείου του Τάσου Τσάκωνα 
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται σε διπλωματούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.  

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει:  

1. Να είναι Έλληνες υπήκοοι 

2. Να έχουν λάβει το δίπλωμά τους το πολύ δύο χρόνια πριν από την 

υποβολή της σχετικής αίτησης 

3. Να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. 

Η επιλογή του υπότροφου γίνεται με κριτήριο τον μεγαλύτερο βαθμό 

διπλώματος (από οκτώ και άνω) και το χαμηλότερο εισόδημα. 

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000 Ευρώ ανά έτος σπουδών, ως 

βοήθημα για τα έξοδα διαβίωσης του υποτρόφου.  

Μετά τη λήξη του πρώτου έτους σπουδών, ο υπότροφος πρέπει να 

προσκομίσει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ βεβαίωση του 

Πανεπιστημίου φοίτησης όπου θα φαίνεται ότι διατηρεί καλό επίπεδο 

απόδοσης (από ‘Β’ και άνω) προκειμένου να εγκριθεί η συνέχιση της 

υποτροφίας για το δεύτερο έτος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 
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 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου 

εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του 

υποψηφίου ότι «κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα 

προσωπικά εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος 

στην εφορία» 

 Έγγραφο αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού για 

μεταπτυχιακές σπουδές 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν 

λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις 

παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή 

του για μεταπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, 

κληροδοσία ή δωρεά 

 Αντίγραφο διπλώματος. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η προκήρυξη της υποτροφίας πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη 

Σχολή Χημικών Μηχανικών, όπου και υποβάλλονται οι αιτήσεις 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων 

και η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών και διαβιβάζεται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, 

προκειμένου αυτό να εισηγηθεί τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο, 

το οποίο και αποφασίζει για τη χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας. 
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Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Κ Α Ι Τ Η  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  -  

I M E R Y S  
Δωρεά - Θεσπίστηκε στις 31.05.2021 

 

 

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της εταιρείας Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος 

Α.Ε. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Χορηγείται σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -

Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με κατεύθυνση αυτή της Μεταλλευτικής 

Τεχνολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κατά 

προτεραιότητα στην μεταλλευτική επιστήμη.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:  

 Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Το ύψος του 

πτυχίου είναι σημαντικό κριτήριο επιλογής μεταξύ περισσότερων 

υποψηφίων του ενός. 

 Να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα για να 

αντιμετωπίσουν το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.  

 Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.  

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο πτυχίου από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -

Μεταλλουργών 

 Αλληλογραφία αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές από 

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού 

 Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων  

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων 
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 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου 

εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του 

υποψηφίου ότι «κατά το έτος επίδοσης της υποτροφίας δεν είχα 

προσωπικά εισοδήματα και δεν υπέβαλα δήλωση εισοδήματος 

στην εφορία» 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν 

λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις 

παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή 

του για μεταπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, 

κληροδοσία ή δωρεά 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από την 

προκήρυξη δικαιολογητικά, ένα εκ των οποίων θα είναι η έκθεση 

ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, μία σύντομη έκθεση με τα ακαδημαϊκά 

ενδιαφέροντά, τους στόχους και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και 

στη συνέχεια οι αιτήσεις θα ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους από 

το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα κληθούν σε 

προσωπική συνέντευξη, όπου θα συναξιολογηθεί και η έκθεση 

ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων τους από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Η 

επιτροπή, η οποία θα απαρτισθεί από τον Διευθυντή του Τομέα 

Μεταλλευτικής, έναν καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών και έναν εκπρόσωπο της εταιρίας Imerys, θα λάβει και 
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την τελική απόφαση πλειοψηφικά. Οι συνεντεύξεις δύναται να 

υλοποιηθούν και εξ αποστάσεως.  

Ακολούθως, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται τον δικαιούχο 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και επικυρώνει την απόφαση της 

τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η τελική έγκριση διορισμού του 

προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. υπότροφου πραγματοποιείται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, ο υπότροφος οφείλει να 

προσκομίσει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας είτε αντίγραφο 

διπλώματος, είτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού 

προγράμματος. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, τότε 

εκείνος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, προκειμένου 

να χορηγηθεί σε άλλον υποψήφιο. 
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Περισσότερες πληροφορίες για όσα βραβεία και υποτροφίες αναφέρονται 

στον Οδηγό αυτό μπορείτε να ζητήσετε από το: 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 

Τηλέφωνο: 210 7721927, 210 7721951, 210 7721820 & 210-7721356 

Fax: 210 7721944 

 

 

 

 


