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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την με αριθμό 4.118/28-02-1994 δημόσια
διαθήκη του Χρήστου Βράκα, β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με
αριθμ. Πρωτ: της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος
Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε
προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών
 καταγωγή από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη
Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι
υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων
έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν 14/06/2018 αίτηση (αναρτημένη
στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος
κτιρίου Κ.
Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214/7250, ΦΑΞ: 995213
www.klirodotimata.web.auth.gr) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.
Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει
πετύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών των σπουδών του με μέσο όρο
βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» δηλ. 6,50 και πάνω (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλουν απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και
πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης στο Τμήμα του Α.Π.Θ..
2.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων, άρθρο 3,
παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
3.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της
υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941), β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη
των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και
των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941 , γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας είτε από την
πατρική είτε από την μητρική γραμμή, από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές
οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα
προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με
προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει
τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο)
ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας. Το
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Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο λόγω
καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.
5.
Αντίγραφο απολυτηρίου για όποιον/α έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης.
6.
Αποδεικτικό ή αποδεικτικά συγγενικής σχέσης υποψηφίου/ιας και διαθέτη για όποιον/α είναι συγγενής
του Χρήστου Βράκα.
7.
Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ιας στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης.
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία
ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά),. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που
δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται
υπόψη.
γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα υποτροφία που του/της χορηγήθηκε προηγούμενα (άρθρο 3, παρ.
1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την
προηγούμενη μέρα της ορισθείσας ημερομηνίας του διαγωνισμού (άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Δ. 18/23-81941).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. και στην ιστοσελίδα των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο πίνακας των υποψηφίων υποτρόφων ο οποίος θα αναγράφει
τα ονοματεπώνυμα αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και αυτών που
αποκλείονται αναγραφόμενου και του λόγου του αποκλεισμού τους (άρθρο 7 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι (άρθρο 15 του Κ.Δ. 18/23-8-1941) :
α) καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
β) δεν προσέλθουν έστω και δικαιολογημένα στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος του διαγωνισμού.
γ) προσέλθουν στην εξέταση των μαθημάτων έστω και δικαιολογημένα μετά την εκφώνηση ή την παράδοση
των θεμάτων στους/στις υποψηφίους/ιες.
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα (επί δώδεκα (12)
συνολικά μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών), σε βάρος του προϋπολογισμού Χρήστου Βράκα, μέσω
της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το
Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου) (άρθρο 24 παρ. 1
και 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο/η υπότροφος
υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση – δήλωση ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του/της και το επόμενο έτος (άρθρο
25 παρ. 2 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (Σεπτέμβριο 2018) και θα
διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου
φοιτά στο Α.Π.Θ. (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα
παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της (άρθρο 55 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/1939).
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, μέχρι τη λήξη των βασικών του/της
σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον
έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του
προηγούμενου έτους, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 ( απόφαση αριθμ.
Πρωτ. .29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.) όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός
ακόμα μαθήματος δηλαδή, εάν έχει περατώσει το πρώτο έτος σπουδών δικαιούται να οφείλει ν+1=2
μαθήματα, εάν έχει περατώσει δεύτερο έτος ν+1=3 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τρίτο έτος ν+1=4 μαθήματα,
εάν έχει περατώσει τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα κ.λ.π..
Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη
διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης που
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :
α) η επίδοση του/της υποτρόφου στις σπουδές του/της δεν είναι ικανοποιητική (η επίδοση των σπουδών
στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του
Α.Π.Θ.- όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος). (άρθρο 57 παρ. 1 του
ΑΝ 2039/39).
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου (άρθρο 57
παρ 1, του ΑΝ 2039/39).
γ) ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει
ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η
υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία,
εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρο
60 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39).
δ) αποδειχθεί ότι, ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά
για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό
που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί
εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 61 εδάφιο 1 του Α.Ν. 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.
1 α’ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41).
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ο/η υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ.
Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο
Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ. (άρθρο 62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ, 1 β’ του ΚΔ 18/238-41).
στ) αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους.
Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε
ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων
εσόδων. (άρθρο 58 του ΑΝ 2039/39).
ζ) ο/η υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος.
Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι
σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-41.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης
υπέρ του/της υποτρόφου (άρθρο 59, παρ 2, του ΑΝ 2039/39).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του/της μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο
από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του/της σπουδών στο Τμήμα φοίτησης.
Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του/της μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται να
επιστρέψει στο κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία (άρθρο 60 παρ.2 του Α.Ν. 2039/39).
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο γραπτός διαγωνισμός για την ανάδειξη των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2018 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09-11πμ για το πρώτο μάθημα και ώρα 12-14 μμ για το δεύτερο μάθημα.
Ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής
υποψηφιοτήτων στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν γραπτά οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό είναι τα
εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):ΑΕΦ 101
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): ΝΕΦ 201
Β) ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):ΑΠΡ101:Εισαγωγή στον Προϊστορικό
Πολιτισμό
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ):ΙΝΧ101: Εισαγωγή στην Ιστορία των
Νεοτέρων Χρόνων
Γ) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Δ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Πειραματική Ψυχολογία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Μεθοδολογία της Έρευνας Ι
Ε) ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Γλ2-100Υ Εισαγωγή στη Μελέτη της
Γλώσσας
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Λογ5-130Υ Εισαγωγή στις Λογοτεχνικές
Σπουδές
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Το μάθημα θα ορισθεί εφόσον υπάρξει
υποψήφιος από το Τμήμα διότι το Τμήμα δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει το
νέο οδηγό σπουδών με τα μαθήματα ανά έτος.
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Το μάθημα θα ορισθεί εφόσον υπάρξει
υποψήφιος από το Τμήμα διότι το Τμήμα δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει το
νέο οδηγό σπουδών με τα μαθήματα ανά έτος.
Ζ) ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Εισαγωγή στη Φιλολογία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Γλωσσολογία Ι: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Η) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): 11210 Ιταλική Γλώσσα Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ):11220 Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α) ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ):Εισαγωγή στη σπουδή και στη μεθοδολογία
της Θεολογίας
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Υ102 Πατρολογία Ι. Εισαγωγή – Γραμματεία
και Θεολογία των Πατέρων
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Υ103 Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
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ΝΟΜΙΚΗ Σ Χ Ο Λ Η
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ):Συνταγματικό Δίκαιο
Σ Χ Ο Λ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι ΤΙ Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν
Α) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Μικροοικονομική Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Μακροοικονομική Ι
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι
Γ) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Γραφή Είδησης - Ρεπορτάζ
Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν ΥΓΕΙΑΣ
Α) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Ιατρική Βιολογία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία
Β) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Οδοντική Μορφολογία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Οικολογία Στόματος
Γ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Φυσική
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Γενική και Ανόργανη Χημεία
Δ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Φυσιολογία Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Ανατομική – Ιστολογία Ι
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗΜΩΝ
Α) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Γενική Φυσική Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Γενικά Μαθηματικά Ι
Β) ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Γραμμική Άλγεβρα Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Λογισμός Ι
Γ) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας
Δ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Φιλοσοφία και Σύγχρονες τάσεις της
Βιολογίας
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων
Ε) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Εισαγωγή στη Γεωλογία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Ορυκτολογία
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Διακριτά Μαθηματικά
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Γενική και Ανόργανη Χημεία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Αρχές Οικονομικής
Β) ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Οικολογία
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Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Μορφολογία
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Ιστορία Αρχιτεκτονικής – 20ος αιώνας
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Δομικά Υλικά
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Τεχνική Μηχανική Ι
Γ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Στοιχεία Μηχανών
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Θερμοδυναμική
Δ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Λογισμός Ι
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Φυσική
Ε) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Φυσική Ι
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Επιστήμη και Τεχνολογία του Αγρονόμου και
Τοπογράφου Μηχανικού
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι
Μετρήσεων
Ζ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Θ1-1 Πόλη και Πολεοδομία
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Ε1-1 Ψηφιακή Σχεδίαση
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α) ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): ΥΚΣΧ Σχέδιο 1
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): ΥΚΖΩ Ζωγραφική 1
Β) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Νεοελληνική Μουσική
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής
ΙΙ
Γ) ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Δραματολογία Ι(ΔΠΟ301)
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ):Ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου Ι (ΣΤΟ101)
Δ) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): 1ΣΕ1 Σενάριο 1
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): 1ΕΣΘ1 Εργαστήριο Σκηνοθεσίας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής
Μάθημα
2ο(12.00-14.00μμ):
Αναπτυξιακή
Ψυχολογία:
Γνωστική
Ανάπτυξη
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ): Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής
και του Αθλητισμού
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική του
Ανθρώπου
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2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤ. ΣΕΡΡΩΝ
Μάθημα 1ο (9.00-11.00πμ):Παιδαγωγική
Μάθημα 2ο(12.00-14.00μμ): Εργοφυσιολογία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Επιτυγχάνουν στον γραπτό διαγωνισμό όσοι συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στην εξέταση και
των δύο μαθημάτων τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20 ) (άρθρο 18 παρ. 4 του Κ.Δ. 18/238-1941).
Ο μέσος όρος γενικής βαθμολογίας των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων δύναται να απεικονίζεται και
κλασματικώς (άρθρο 18 παρ. 2 του ΚΔ 18/23-8-41).
Η βαθμολογία του εξεταστή για κάθε γραπτό – εξεταζόμενο μάθημα δια κλασματικού αριθμού απαγορεύεται
(άρθρο 17 παρ. 2 του ΚΔ 18/23-8-41).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του διαγωνισμού ο/η υπότροφος θα αναδεικνύεται
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων (άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Δ.
18/23-8-1941) .
Αν ο/η υποψήφιος/α αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή
δυσλεξίας τότε επιτρέπεται, (εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της πάθησής
του/της από την οποία προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις) να υποβληθεί σε προφορική
εξέταση αντί της γραπτής ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής του διαγωνισμού στα ίδια θέματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πίνακας με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει το βαθμό επιτυχίας κάθε
μαθήματος και το μέσο όρο γενικής βαθμολογίας κάθε υποψήφιου/ιας (άρθρο 18 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-81941), θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr.
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και μέσα σε διάστημα δέκα (10)
ημερών το αργότερο δύνανται να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων από τους υποψήφιους
υποτρόφους (άρθρο 20 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-8-1941) .
Η αναβαθμολόγηση των γραπτών απαγορεύεται.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Με βάση το πρακτικό βαθμολογίας, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ θα εκδώσει απόφαση η οποία θα περιέχει τους
υποτρόφους του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
2. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες
ανακοινώσεων
του
Τμήματος
Κληροδοτημάτων
και
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
www.klirodotimata.web.auth.gr. /υποτροφίες /αποτελέσματα.
3. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με την επιλογή των υποτρόφων, θα κοινοποιηθεί στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της
απόφασης αυτής.
Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν.4182/2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών
διατάξεων.
Θεσσαλονίκη: 01-02-2018
Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ
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