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Επίδοση κατά την
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ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΙΟΜΗ∆Η ΚΟΜΝΗΝΟΥ
Θεσπίστηκε στις 13.12.1974
Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. στη µνήµη του ∆ιοµήδη Κοµνηνού.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, 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 το
µεγαλύτερο βαθµό µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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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ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973
Θεσπίστηκε στις 04.02.1975
Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. στη µνήµη των αγωνιστών της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου στις 17.11.1973

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, 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 το
µεγαλύτερο βαθµό µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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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Επίδοση µαθηµάτων
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 27.08.1963
Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς του κ. Εµµανουήλ Βουγιούκαλου στη Μνήµη του
Καθηγητή Ε.Μ.Π. «Ι. ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στη φοιτήτρια των Σχολών του Ε.Μ.Π.
1) Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,
2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
3) Πολιτικών Μηχανικών,
που έλαβε το µεγαλύτερο βαθµό στο µάθηµα της Παραστατικής και
Προβολικής Γεωµετρίας, ανεξάρτητα από το εξάµηνο στο οποίο
διδάσκεται το µάθηµα σε κάθε µία από τις παραπάνω Σχολές.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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 τη δικαιούχο
στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση του εν
λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Θεσπίστηκε στις 04.03.1994
Συστάθηκε από το κληροδότηµα του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Χ. Παπακυριακόπουλου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους δύο φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, από κάθε Σχολή
του Ε.Μ.Π., που συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο µέσο όρο στα
Μαθηµατικά των 1ου-2ου & 3ου-4ου εξαµήνων αντίστοιχα.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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, το οποίο αποφασίζει τη
χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΡΟΚΟΥ
Θεσπίστηκε στις 01.07.1997
Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της κας Ντόρας Ρόκου στη µνήµη του συζύγου της,
Καθηγητή Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στο φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών, που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία στα
“Μαθηµατικά” των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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 το δικαιούχο
στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση του εν
λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
Θεσπίστηκε στις 07.12.2001
Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της κας Μαρίας-Ελένης Αναστασάκη
στη µνήµη του συζύγου της, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται

στο

φοιτητή,

ανεξαρτήτως

φύλου,

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.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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 το δικαιούχο στο Πρυτανικό
Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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Επίδοση εξαµήνων
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ΘΩΜΑΪ∆ΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 31.07.1874
Συστάθηκε από το κληροδότηµα του ευεργέτη και δωρητή του Ιδρύµατος
∆ηµήτρη Θωµαϊδη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους τρεις πρώτους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου και
εξαµήνου σπουδών, κάθε Σχολής του Ε.Μ.Π., που συγκεντρώνουν την
υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των φοιτητών της ιδίας Σχολής. Σε
περίπτωση

ισοβαθµίας,

θα

πραγµατοποιείται

επιµερισµός

του

αναλογούντος ποσού µεταξύ των δικαιούχων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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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ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑΜΟΥ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑ
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.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται

στο

φοιτητή,

ανεξαρτήτως

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του

φύλου,

Ε.Μ.Π., που

της

Σχολής

συγκεντρώνει το

µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα εξάµηνα 5ο-6ο & 7ο-8ο σε δύο
εξεταστικές περιόδους και είναι οικονοµικά αδύνατος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από την Γραµµατεία
της Σχολής Αρχιτεκτόνων τα ονόµατα των φοιτητών που πρώτευσαν στις
εξετάσεις των 5ου-6ου και 7ου-8ου εξαµήνων, καλεί µε έγγραφο τους
φοιτητές αυτούς να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά από επεξεργασία των στοιχείων, εισηγείται το δικαιούχο στο
Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν
λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΥ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 23.05.1975

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της κας Χριστίνας Καρυδογιάννη στη µνήµη
του γιού της ∆ηµητρίου Π. Καρυδογιάννη,
φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, των Σχολών
Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Η/Υ, που έλαβαν το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας
ανεξαρτήτως εξαµήνου (1ο–9ο), στα µαθήµατα κανονικού προγράµµατος
σπουδών της Σχολής τους και είναι οικονοµικά αδύνατοι.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τις Γραµµατείες
των αντιστοίχων Σχολών τις καταστάσεις επίδοσης όλων των εξαµήνων,
αναρτά ανακοίνωση µε συνηµµένους ονοµαστικούς πίνακες ανά Σχολή,
προκειµένου οι φοιτητές να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για διεκδίκηση των βραβείων.
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Μετά από επεξεργασία των δικαιολογητικών, εισηγείται τους δύο
δικαιούχους στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη
χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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ΕΠΑΘΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ &
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΥ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 23.09.1987
Συστάθηκε από το Κληροδότηµα Βασίλειου Κοντοδήµου,
στη µνήµη του πατέρα του, του αδελφού του και του ιδίου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών (2
θέσεις)

και

Αγρονόµων

Τοπογράφων

Μηχανικών

(1

θέση),

ανεξαρτήτως φύλου, που έλαβαν το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας
στο 9ο εξάµηνο µεταξύ των φοιτητών της αντίστοιχης Σχολής.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τις Γραµµατείες
των αντιστοίχων Σχολών 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 επάθλου.
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ΕΠΑΘΛΟ ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 15.12.1989
Συστάθηκε από το κληροδότηµα Λυσίµαχου Καυταντζόγλου,
στη µνήµη του πατέρα του.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους πέντε πρώτους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που έλαβαν τη µεγαλύτερη
βαθµολογία στο 9ο εξάµηνο, σε δύο εξεταστικές περιόδους.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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 επάθλου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΙ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 10.02.2000

Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς της οικογένειας
Ελευθέριου και Αργυρούλας Κανελλάκη, στη µνήµη του γιού τους
Καθηγητή Πάρι Κανελλάκη, απόφοιτου του Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται

στο

φοιτητή,

ανεξαρτήτως

φύλου,

της

Σχολής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Ε.Μ.Π., που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα
µαθήµατα των εξαµήνων 5ου, 6ου, 7ου και 8ου, µε κατεύθυνση την
Πληροφορική. Αποτελεί πρόκριµα για τη λήψη πλήρους µεταπτυχιακής
υποτροφίας (fellowship) στην Πληροφορική (Computer Science) σε ένα
από τα πανεπιστήµια Μ.Ι.Τ. ή Brown των Η.Π.Α. Οι υποτροφίες αυτές
(µία στο Μ.Ι.Τ. και δύο στο Brown) συστάθηκαν από τους γονείς του
Πάρι και χορηγούνται, κατά προτεραιότητα, σε διπλωµατούχους
ελληνικών πανεπιστηµίων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ τα στοιχεία
του φοιτητή που πληροί τους όρους του βραβείου, εισηγείται το
δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη
χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 07.07.2004
Συστάθηκε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους τρεις πρώτους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαµήνου,
ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που
συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στο 5ο και 6ο
εξάµηνο κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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.
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ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΑΡΑΚΟΥ
∆ωρεά - Θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο στις 21.12.2007
Συστάθηκε στη µνήµη του Γρηγόρη Φαράκου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται σε φοιτητές/τριες 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
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 θα γίνεται από 5µελή Επιτροπή µεταξύ των 3 πρώτων
φοιτητών/τριων από κάθε Σχολή. Το ύψος του επαίνου ανέρχεται σε
1.973,67€, το οποίο αντιστοιχεί µε τα σηµερινά δεδοµένα σε 3 µισθούς
ενός βιοµηχανικού εργάτη.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Οι αιτήσεις µε τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα
Φοιτητικής Μέριµνας και στη συνέχεια αποστέλλονται στην πενταµελή
Επιτροπή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Η
επιλογή της Επιτροπής θα διαβιβάζεται στο Τµήµα Φοιτητικής
Μέριµνας, προκειµένου αυτό να εισηγείται το δικαιούχο στο Πρυτανικό
Συµβούλιο, το οποίο και θα αποφασίζει για τη χορήγηση του εν λόγω
επαίνου.
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∆ιάκριση λόγω
βαθµολογίας διπλώµατος
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ΚΟΝ∆ΟΥΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
∆ωρεά - Θεσπίστηκε στις 07.07.1875
Συστάθηκε κατόπιν επιθυµίας του αείµνηστου ευεργέτη-δωρητή του Ε.Μ.Π.
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝ∆ΟΥΛΗ.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στον κατ’ έτος απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, του Ε.Μ.Π.,
που έλαβε το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, µεταξύ των αποφοίτων
όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τις Γραµµατείες
των αντιστοίχων Σχολών τα πλήρη στοιχεία των πρώτων κατά σειρά
επιτυχίας διπλωµατούχων, εισηγείται το δικαιούχο στο Πρυτανικό
Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 26.01.1891
Συστάθηκε κατόπιν επιθυµίας του αείµνηστου ευεργέτη-δωρητή του Ε.Μ.Π.
Χ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους κατ’ έτος αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε
Σχολής του Ε.Μ.Π., που έλαβαν το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος
µεταξύ των αποφοίτων της Σχολής τους.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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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ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ &
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΥΡΗ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 02.12.1983
Συστάθηκε κατόπιν δωρεάς του κ. ∆ηµητρίου Σαµαρά
στη µνήµη της µητέρας και της αδελφής του.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους κατ’ έτος αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, των
Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Ε.Μ.Π., που έλαβαν το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, µεταξύ των
αποφοίτων της αντίστοιχης Σχολής.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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.

26

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 21.10.1987
Συστάθηκε από το κληροδότηµα Μαρίας Πλουµιστού,
στη µνήµη του συζύγου της.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στον κατ’ έτος απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που έλαβε το µεγαλύτερο
βαθµό διπλώµατος µεταξύ των αποφοίτων της ιδίας Σχολής, είναι
Έλληνας το γένος και την υπηκοότητα, οικονοµικά αδύνατος και
διακρίνεται για το ήθος του.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Αντίγραφο ∆ιπλώµατος
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα πλήρη στοιχεία των πρώτων
κατά σειρά επιτυχίας διπλωµατούχων, τους καλεί µε έγγραφο να
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υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση του
βραβείου.
Μετά από επεξεργασία των δικαιολογητικών, εισηγείται το δικαιούχο
στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη χορήγηση του εν
λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆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 ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆Η,
µεταπτυχιακού φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στον κατ’ έτος απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που έλαβε το µεγαλύτερο
βαθµό διπλώµατος µεταξύ των αποφοίτων του κύκλου σπουδών
Μηχανικού Παραγωγής.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
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 το δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο
και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
Το εν λόγω βραβείο είναι προς το παρόν ανενεργό.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ
Θεσπίστηκε στις 27.02.2004
Συστάθηκε στη µνήµη του καθηγητή Ε.Μ.Π. Περικλή Σ. Θεοχάρη από τις
αδερφές του.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στον κατ’ έτος απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, ο οποίος θα
πρέπει:
1) Να έχει επιλέξει την παρακολούθηση τουλάχιστον µίας ροής της
Μηχανικής.
2) Να έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα υποχρεωτικά
µαθήµατα της ροής της Μηχανικής, καθώς επίσης και στα µαθήµατα
κορµού.
3) Να έχει εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία στον Τοµέα
Μηχανικής.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από την Τριµελή
Επιτροπή

Αξιολόγησης

του

Τοµέα

Μηχανικής

της

Σχολής

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών τα απαραίτητα
στοιχεία, εισηγείται το δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο
και αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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Η τελετή βράβευσης θα πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την τελετή
για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου στο ΕΜΠ.
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∆ιάκριση λόγω ήθους
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Θεσπίστηκε στις 29.03.1985
Συστάθηκε από το Ε.Μ.Π. στη µνήµη των φοιτητών του Ε.Μ.Π. που
θυσιάστηκαν για τα Ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους αποφοίτους του Ε.Μ.Π., ανεξαρτήτως φύλου, που
έχουν διακριθεί για τον αλτρουισµό τους ή και για εξαίρετες πράξεις
τους.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει από τις Γραµµατείες
των αντιστοίχων Σχολών τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, εισηγείται
τους δικαιούχους στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη
χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
Το εν λόγω βραβείο είναι προς το παρόν ανενεργό.
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Εργασίες:
• ∆ηµοσιεύσεις
• ∆ιπλωµατικές
• Μεταπτυχιακές

• ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές
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ΒΡΑΒΕΙΟ ∆. ΘΩΜΑΪ∆Η
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 13.11.1998
Συστάθηκε σε εξειδίκευση επιθυµίας του ∆ωρητή,
για την πρόοδο Επιστηµών και Τεχνών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές των
Σχολών του Ε.Μ.Π., καθώς και αποφοίτους του, ανεξαρτήτως φύλου,
που δηµοσιεύουν εργασία σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό (µε ή χωρίς
συσσυγγραφείς) ή σε πρακτικά συνεδρίου.
Οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου, εφόσον δεν έχουν περάσει
δώδεκα (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.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
•

∆ύο ανάτυπα της εργασίας, η πρόσκληση και το πρόγραµµα του

συνεδρίου
• Βεβαίωση του επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ ότι το περιοδικό ή το
συνέδριο συγκεντρώνουν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι µπορούν σύµφωνα µε την
απόφαση της Συγκλήτου να διεκδικήσουν το βραβείο.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Οι φοιτητές οι οποίοι διεκδικούν το βραβείο υποβάλλουν προς το Τµήµα
Φοιτητικής Μέριµνας από τη 01.01 εως 31.03, εκάστου ηµερολογιακού
έτους, την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη
υποβολής αιτήσεων, το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας καταλογογραφεί τις
υποψηφιότητες και διαβιβάζει το σχετικό κατάλογο στην Συγκλητική
Επιτροπή Κληροδοτηµάτων για αξιολόγηση και έγκριση µέχρι 30.06. Τα
πρακτικά της ΣΕΚ διαβιβάζονται από τη ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών/Τµήµα ∆ιαχείρισης στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, ώστε
να διαµορφωθεί σχετική εισήγηση προς το Πρυτανικό Συµβούλιο του
ΕΜΠ, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση των εν λόγω βραβείων.
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ΘΩΜΑΪ∆ΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 13.11.1998
Συστάθηκε σε εξειδίκευση επιθυµίας του δωρητή.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται

στους

προπτυχιακούς

ή

µεταπτυχιακούς

φοιτητές,

ή

υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Μ.Π., ανεξαρτήτως φύλου, των οποίων οι
εργασίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών
λογισµικού και/ή λοιπών Επιστηµονικών και Τεχνολογικών καινοτοµιών.
Βραβεύονται ετησίως οι τρεις καλύτερες διδακτορικές διατριβές,
µεταπτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες µε ποσά 3.000-2.000-1.000 € για
τις διδακτορικές διατριβές (Α’, Β’, Γ’ βραβείο, αντίστοιχα) και 1.500-1.000
και 500 € για τις µεταπτυχιακές και τις διπλωµατικές εργασίες (οµοίως, Α’Β’-Γ’ βραβείο µεταπτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Κάθε Σχολή προτείνει προς βράβευση µία διδακτορική διατριβή και µία
διπλωµατική εργασία µε ή χωρίς συσσυγραφείς, µε εσωτερικές διαδικασίες
επιλογής. Οµοίως κάθε ∆ΠΜΣ προτείνει µία µεταπτυχιακή εργασία µε ή
χωρίς συσσυγραφείς. Οι αποφάσεις των Σχολών θα υποβάλλονται από
01.01 έως 31.03 στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, το οποίο θα ενηµερώνει
τη Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων για τον ορισµό σχετικών
επιτροπών αξιολόγησης. Οι αποφάσεις των επιτροπών αξιολόγησης
διαβιβάζονται µέσω του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας στη ΣΕΚ και στη
συνέχεια η απόφαση της ΣΕΚ υποβάλλεται για έγκριση στο Πρυτανικό
Συµβούλιο από το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας.
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ΒΡΑΒΕΙΟ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Θεσπίστηκε στις 14.12.2009
Συστάθηκε στη µνήµη του καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε. Παπαγιαννάκη κατόπιν εισήγησης
της Καθηγήτριας και ∆/ντριας του Εργαστηρίου «Βιοµηχανικής και Ενεργειακής
Οικονοµίας» κας ∆. ∆ιακουλάκη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Θα χορηγείται στην καλύτερη ∆ιπλωµατική εργασία από όλες της Σχολές
του ΕΜΠ, σε θεµατικές περιοχές που ο αείµνηστoς Καθηγητής είχε
αναπτύξει δραστηριότητα
•

Βιοµηχανική Οικονοµία και ∆ιοίκηση

•

Ενεργειακή Οικονοµία και Πολιτική

•

Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

•

Επιχειρηµατικότητα

•

Περιφερειακή Ανάπτυξη

•

Στρατηγική ανάλυση τεχνολογίας και καινοτοµίας

Θα συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των 500,00€.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Αντίγραφο της εργασίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις από τους υποψήφιους θα
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κατατίθενται µέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και θα
αφορούν

σε

εργασίες

(Φεβρουαρίου-

Ιουνίου

και

Σεπτεµβρίου)

προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Η αξιολόγηση των ∆ιπλωµατικών
εργασιών θα είναι στην ευθύνη 5µελούς επιτροπής. Στην επιτροπή θα
συµµετέχει η Σχολή Χηµικών Μηχανικών µε δύο µέλη εκ των οποίων το
ένα από το Ε.Β.Ε.Ο. (Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής
Οικονοµίας).
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΙ ΠΕΡΡΑ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 24.11.2000
Συστάθηκε κατόπιν επιθυµίας – δωρεάς του ∆/ντη του Εργαστηρίου Μελέτης
Πλοίου, Καθηγητή κ. Α. Παπανικολάου του Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών, στη µνήµη του Καθηγητή Πάρι Πέρρα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στον κατ’ έτος απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, που το θέµα της ∆ιπλωµατικής
του εργασίας θα εµπίπτει στον Τοµέα δραστηριοτήτων του αποθανόντος
Καθηγητή:
• Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου
• Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν στην
γραµµατεία της Σχολής ΝΜΜ:
• Αίτηση
• Αντίγραφο της εργασίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Η

αξιολόγηση

γίνεται

από

Επιτροπή

της

Σχολής

Ναυπηγών

Μηχανολόγων Μηχανικών. Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού του
γνωστοποιηθεί η απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής, εισηγείται το
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δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση
του εν λόγω βραβείου.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Θεσπίστηκε στις 06.05.2011
Συστάθηκε στη µνήµη του καθηγητή Ε.Μ.Π. Στάµου Στούρνα κατόπιν
επιθυµίας της συζύγου του, κας Άβας Χαλκιαδάκη - Στούρνα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Θα χορηγείται στην καλύτερη πειραµατική ∆ιδακτορική εργασία της
Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς
κατά το προηγούµενο έτος, και θα κριθεί µε τέσσερα, ισοβαρή, κριτήρια:
1. Η επιστηµονική πρωτοτυπία και η ευρύτερη κοινωνικο-οικονοµική
σηµασία των επιτευγµάτων της διατριβής,
2. Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και οι
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια που προέκυψαν από τη διατριβή,
3. Οι ερευνητικές συνεργασίες που έχουν προκύψει από την εργασία της
εκπόνησης, και
4. Η ποιότητα του γραπτού κειµένου της διατριβής.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα επιλέγεται η διατριβή µε το καλύτερο
πειραµατικό µέρος.
Για να βραβευθεί µία διατριβή θα πρέπει να έχει υψηλή ποιότητα τουλάχιστον επιπέδου «Λίαν Καλώς» ή βαθµολογία υψηλότερη του 6/10ως προς κάθε ένα από τα 4 αυτά κριτήρια.
Το βραβείο θα συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των 2.000€.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•

Αίτηση

• Αντίγραφο της διατριβής
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• Βιογραφικό υπόµνηµα
• Ανάτυπα δηµοσιεύσεων

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το βραβείο προκηρύσσεται σε ετήσια βάση από τη γραµµατεία της
Σχολής Χηµικών Μηχανικών, προκειµένου να καταθέσουν οι υποψήφιοι
τις αιτήσεις τους µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων γίνεται από τα Μέλη ∆ΕΠ του εκάστοτε ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Σχολής. Αν ένα από τα µέλη είναι και Επιβλέπων
Καθηγητής υποψήφιας διατριβής, απέχει από τη σχετική ψηφοφορία. Σε
περιπτώσεις ισοβαθµίας τη λύση δίνει η ψήφος του Προέδρου της
Σχολής ή του Αναπληρωτή Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απέχει.
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού του γνωστοποιηθεί µε
Απόσπασµα Πρακτικού η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Σχολής, εισηγείται το δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο
αποφασίζει τη χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
Η βράβευση γίνεται από τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών σε εκδήλωση
που διοργανώνεται από την ίδια.
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Για συµµετοχή σε
συνέδριο
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ΘΩΜΑΪ∆ΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 29.08.2008
Συστάθηκε σε εξειδίκευση επιθυµίας του ∆ωρητή,
για την πρόοδο Επιστηµών και Τεχνών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται στους τελειόφοιτους φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π., οι οποίοι
συµµετέχουν σε συνέδρια για την παρουσίαση επιστηµονικών εργασιών τους, ως
ακολούθως:
Το συνολικά διαθέσιµο ποσό ισοκατανέµεται στις 9 Σχολές του Ιδρύµατος.
Θεσπίζεται ανώτατο όριο οικονοµικής ενίσχυσης 1200 € και 600 € ανά
φοιτητή, για συνέδρια του εξωτερικού και του εσωτερικού, αντίστοιχα.
∆ικαιούχοι είναι τελειόφοιτοι (φοιτητές του 9ου και 10ου εξαµήνου
σπουδών), οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο παρελθόν τη συγκεκριµένη
ενίσχυση.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση συµµετοχής από το συνέδριο
3. Βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Οι δικαιούµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας δύο φορές ανά έτος,
για συνέδρια του πρώτου εξαµήνου το ∆εκέµβριο και για συνέδρια του
δευτέρου εξαµήνου τον Ιούνιο. Εάν το διατιθέµενο ποσό για κάποια
συγκεκριµένη Σχολή δεν επαρκεί, οι αντίστοιχες αιτήσεις παραπέµπονται
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στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής για επιλογή των προς
ενίσχυση φοιτητών µε αξιολογικά κριτήρια. Είναι δυνατές οι µεταφορές
υπολοίπων µεταξύ των Σχολών.
Το χρηµατικό ποσό θα χορηγείται µετά την επιστροφή του φοιτητή µε
την προσκόµιση απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τµήµα Φοιτητικής
Μέριµνας, ώστε να διαµορφωθεί σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο
του ΕΜΠ, η οποία αποφασίζει τη χορήγηση των εν λόγω βραβείων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
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Καταγωγή
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Π.
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 11.08.1967
Συστάθηκε από την Αδα Αποστολίδη στη Μνήµη του συζύγου της
Αλέξανδρου Αποστολίδη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε έναν έως τρεις φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, οι οποίοι έχουν τις εξής
προϋποθέσεις:
• Κατάγονται από το Νοµό Μαγνησίας ή αν δεν υπάρχουν φοιτητές από
αυτό το Νοµό, τότε κατά σειρά προτιµήσεως από τους Νοµούς
Κοζάνης, Γρεβενών και Λέσβου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
από την υπόλοιπη Ελλάδα.
• Είναι φοιτητές 3ου ή/και 4ου έτους της παραπάνω Σχολής
• ∆εν οφείλουν κανένα µάθηµα προηγούµενων ετών
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν
µαθήµατα, τότε η κρίση γίνεται µεταξύ εκείνων που οφείλουν τα
λιγότερα µαθήµατα. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη η σπουδαστική επίδοση
των φοιτητών στο προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τριµελή Επιτροπή του Ε.Μ.Π.
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σύµφωνα µε τους όρους της διαθέτιδας για τη χορήγηση της υποτροφίας.
Αναλυτικότερα:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας εκδίδει ανακοίνωση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος και ζητά από την τριµελή επιτροπή απονοµής υποτροφιών
όπως προβεί στην επιλογή των φοιτητών που πληρούν τους όρους της εν
λόγω υποτροφίας, προκειµένου να εισηγηθεί στο Πρυτανικό Συµβούλιο
τη χορήγηση αυτής.
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ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙ∆ΕΙΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 29.11.1974
Συστάθηκε από τον Αριστοτέλη Παπασταύρου στη µνήµη των αδελφών του
Ιωάννου και Γεωργίου Παπασταυρίδη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στο φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, Σχολής του Ε.Μ.Π., που
κατάγεται από την Τερψιθέα Ναυπακτίας (σύµφωνα µε έγγραφο του
οικείου ∆ήµου) µε την εισαγωγή του στο Ίδρυµα.
Α. Για τη χορήγηση επί πέντε έτη στο φοιτητή (µε έναρξη την
εισαγωγή του στο Ε.Μ.Π. έως το τέλος των σπουδών του), ο οποίος:
1. Έχει γεννηθεί στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τερψιθέας Ναυπακτίας
2. Έχει αποφοιτήσει από το εκεί ∆ηµοτικό 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. Για τη χορήγηση ενός έτους στο φοιτητή (για την εισαγωγή του στο
Ε.Μ.Π.), ο οποίος:
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
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος µε τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης Β.1. τότε:
Β.2. Ο φοιτητής που κατάγεται είτε από γονείς, είτε από παππούδες από
την Τερψιθέα και
- εισήχθη στο Ε.Μ.Π. µε καλή σειρά εισαγωγής
- είναι οικονοµικά αδύνατος
- έχει ακέραιο χαρακτήρα
- είναι Ελληνικής καταγωγής
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος µε τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων Β.1. ή Β.2., τότε:
Β.3. Ο πρώτος κατά σειρά βαθµολογίας µεταξύ των νεοεισαγόµενων
φοιτητών από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος, τα οποία θα εναλλάσσονται
περιοδικά ανά έτος και
- είναι οικονοµικά αδύνατος
- έχει ακέραιο χαρακτήρα
- είναι Ελληνικής καταγωγής

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας των γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) ζητά εγγράφως από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τερψιθέας τα ονόµατα
των τυχόν καταγόµενων από αυτό φοιτητών, οι οποίοι εισήχθησαν στο
Ε.Μ.Π.
β) καλεί τους εν λόγω φοιτητές να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
γ) εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο για χορήγηση της εν λόγω
υποτροφίας στο δικαιούχο φοιτητή.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
∆ωρεά – Θεσπίστηκε στις 05.03.1976

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στους δύο φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, Σχολής του Ε.Μ.Π.
που κατάγονται από το Μέτσοβο (σύµφωνα µε έγγραφο του οικείου
∆ήµου) και δεν παίρνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Όροι υποτροφίας:
1. Η χορήγηση της υποτροφίας είναι πενταετής, ξεκινά µε την εισαγωγή
του φοιτητή στο Ίδρυµα και συνεχίζεται έως το τέλος των σπουδών
του, εφόσον προάγεται τουλάχιστον µε βαθµό 6.50.
2. Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιτύχει βαθµό προαγωγής µικρότερο
του 6.50 ή γραφτεί στο επόµενο έτος µε οφειλή µαθηµάτων, συνεχίζει
να διεκδικεί την υποτροφία, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος φοιτητής από
το Μέτσοβο, µε υψηλότερο βαθµό προαγωγής.
3. ∆ιακόπτεται οπωσδήποτε, σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν
προαχθεί στο επόµενο έτος.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται από τον προϋπολογισµό του
Ιδρύµατος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•

Αίτηση

•

Αναλυτική κατάσταση µαθηµάτων

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599 ότι δεν λαµβάνει άλλη υποτροφία.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) ζητά εγγράφως από το ∆ήµο Μετσόβου τα ονόµατα των τυχόν
καταγόµενων από αυτό φοιτητών, οι οποίοι εισήχθησαν στο Ε.Μ.Π.
β) καλεί τους εν λόγω φοιτητές να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
γ) εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο για χορήγηση της εν λόγω
υποτροφίας στους δικαιούχους φοιτητές.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΗ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 30.10.1984
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης Ελευθερίου Α. Τσαντίλη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στο φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, Σχολής του Ε.Μ.Π., που
κατάγεται από την Τερψιθέα Ναυπακτίας (σύµφωνα µε έγγραφο του
οικείου ∆ήµου), µε την εισαγωγή του στο Ίδρυµα και σύµφωνα µε τις
εξής προϋποθέσεις:
Α. Για τη χορήγηση επί πέντε έτη (µε έναρξη την εισαγωγή στο Ε.Μ.Π.
έως το τέλος των σπουδών του):
1. Στο φοιτητή που έχει γεννηθεί και φοιτήσει σε κρατικό σχολείο του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Τερψιθέας Ναυπακτίας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει φοιτητής µε τις προϋποθέσεις της Α.1.
περίπτωσης µπορεί να χορηγηθεί στο φοιτητή που:
2. Οι γονείς είχαν γεννηθεί και ζήσει αρχικά στην Τερψιθέα Ναυπακτίας
και αργότερα εγκαταστάθηκαν σε άλλο µέρος της Ελλάδος και το
παιδί τους δεν έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά στην Ελλάδα
οπωσδήποτε.
Β. Για τη χορήγηση ενός έτους στο φοιτητή για την εισαγωγή του στο
Ε.Μ.Π.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος µε τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης Α. τότε:
1. Η υποτροφία χορηγείται για ένα µόνο έτος, για την εισαγωγή στο
Ε.Μ.Π., στο φοιτητή που έχει ανάγκη βοηθείας.
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2. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι µε οικονοµική
αδυναµία, τότε δίδεται σε αυτόν που αρίστευσε στις εισαγωγικές
εξετάσεις.
Το ποσό της υποτροφίας, καθορίζεται κατ’ έτος, από τον προϋπολογισµό
του Ιδρύµατος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) ζητά εγγράφως από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τερψιθέας τα ονόµατα
των τυχόν καταγόµενων από αυτό φοιτητών, οι οποίοι εισήχθησαν στο
Ε.Μ.Π.
β) καλεί τους εν λόγω φοιτητές να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
γ) εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο για χορήγηση της εν λόγω
υποτροφίας στο δικαιούχο φοιτητή.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 19.07.1996
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Χρήστου Αργυρόπουλου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής του
Ε.Μ.Π., οι οποίοι:
1. Είναι οικονοµικά αδύνατοι.
2. Κατάγονται από το από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γοργογυρίου του
∆ήµου Κόζιακα του Νοµού Τρικάλων
Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθµό των υπολειπόµενων
για χορήγηση υποτροφιών, 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.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών σχετικά µε τα ανώτερα όρια των υποτροφιών για σπουδές
στο εσωτερικό.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Πιστοποιητικό σπουδών από το Ε.Μ.Π.
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• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
∆ηµοσιεύεται πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δύο
Αθηναϊκές εφηµερίδες και σε δύο του Νοµού Τρικάλων, ενώ συγχρόνως
γίνεται ανάρτησή της στις προθήκες όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π. και
του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας.
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων, εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο τη
χορήγηση των υποτροφιών στους υποψήφιους που πληρούν τους όρους
του διαθέτη.
Η τελική έγκριση διορισµού των προτεινόµενων υποτρόφων από το
Ε.Μ.Π. πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Γραφείο
Κληροδοτηµάτων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 06.05.1997
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης της Χριστίνας Γκανιώτη-Παπαγεώργη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στους εννέα άρρενες φοιτητές του Ε.Μ.Π. (έναν από κάθε
Σχολή του Ιδρύµατος) που έχουν τις εξής προϋποθέσεις:
• Κατάγονται από Ελληνικά Νησιά
• Είναι οικονοµικά αδύνατοι
• Έχουν την υψηλότερη βαθµολογία στις Εισαγωγικές Εξετάσεις
• ∆εν παίρνουν άλλη υποτροφία εκτός από το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών

Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σύµφωνα µε τα όρια χορήγησης
υποτροφιών του Υπουργείου Οικονοµικών για σπουδές στο εσωτερικό.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π.
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 ότι δε λαµβάνει άλλη υποτροφία εκτός
από το ΙΚΥ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
∆ηµοσιεύεται πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δύο Αθηναϊκές
εφηµερίδες και συγχρόνως γίνεται ανάρτησή της στις προθήκες όλων των
Γραµµατειών των Σχολών του Ε.Μ.Π. και του Τµήµατος Φοιτητικής
Μέριµνας.
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων, εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο την
επίδοση των υποτροφιών στους υποψηφίους που πληρούν τους όρους της
διαθέτιδας.
Η τελική έγκριση διορισµού των προτεινόµενων από το Ε.Μ.Π. υποτρόφων
πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΡΕΚΑ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 26.03.2010

Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Γεωργίου Τρέκα

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε τρεις φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, κατά προτίµηση από
τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. που αποφοίτησαν 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
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 των σπουδαστών στους οποίους θα χορηγηθεί η οικονοµική
ενίσχυση θα γίνει µε την εξής σειρά προτεραιότητας:
1. απόφοιτοι από Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν στη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών
2. απόφοιτοι από Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν σε άλλη Σχολή
του Ε.Μ.Π.
3. απόφοιτοι από Λύκειο άλλης πόλης του νοµού Αρκαδίας που
φοιτούν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
4. απόφοιτοι από Λύκειο άλλης πόλης του νοµού Αρκαδίας που
φοιτούν σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.
Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•

Αίτηση

• πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδ. έτος
• φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
• επικυρωµένο απολυτήριο Λυκείου
• αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Α’
• επικυρωµένο

αντίγραφο

εκκαθαριστικού

σηµειώµατος εφορίας

γονέων, οικονοµικού έτους 2010
• επικυρωµένο

αντίγραφο

εκκαθαριστικού

σηµειώµατος εφορίας

προσωπικό, οικονοµικού έτους 2010 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν
υπάρχει Υ.∆. Νόµου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά
εισοδήµατα και δεν κάνω δήλωση εισοδήµατος στην εφορία"
• δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από καθηγητές του
υποψηφίου στο Λύκειο ή µέλη ∆ΕΠ της Σχολής φοίτησης του
υποψηφίου στο Πολυτεχνείο
• πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για
το τρέχον ακαδ. έτος (στο οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία
πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας εκδίδει ανακοίνωση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος, προκειµένου οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση του βραβείου. Μετά από επεξεργασία
των δικαιολογητικών, το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας εισηγείται το
δικαιούχο στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη
χορήγηση του εν λόγω βραβείου.
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Επίδοση

64

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 27.9.1989
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Νικολάου Ι. Κρητικού, Καθηγητή του
Ε.Μ.Π.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στο φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής του Ε.Μ.Π.,
που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο
σύνολο των µαθηµάτων των «Μαθηµατικών», που διδάσκονται κατά το
πρώτο έτος σπουδών τους.
Το ποσό που διατίθεται κάθε χρόνο µοιράζεται εξίσου στους δικαιούχους
της υποτροφίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Υπουργείο
Οικονοµικών ανώτατα όρια υποτροφιών εσωτερικού.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
∆εν χρειάζονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε ευθύνη του Τοµέα Μαθηµατικών
της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών. Το
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού του γνωστοποιηθεί η απόφαση
επιλογής των υποψηφίων από τον Τοµέα Μαθηµατικών, εισηγείται στο
Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη χορήγηση των εν λόγω
υποτροφιών στους δικαιούχους.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ
Κληροδότηµα– Θεσπίστηκε στις 24.01.1992
Συστάθηκε από την Παναγιώτα Χα Νικολάου Αλτηγού στη Μνήµη του γιού της
Ευάγγελου Απέργη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στους οικονοµικά αδύνατους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου,
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
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σύµφωνα µε τα όρια χορήγησης
υποτροφιών του Υπουργείου Οικονοµικών για σπουδές στο εσωτερικό.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Πιστοποιητικό σπουδών στο Ε.Μ.Π.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
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α) εκδίδει ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο Αθηναϊκές
εφηµερίδες και αναρτάται στις προθήκες του Τµήµατος Φοιτητικής
Μέριµνας και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
β) παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο
Πρυτανικό Συµβούλιο για τη χορήγηση της υποτροφίας στους
δικαιούχους.
Η τελική έγκριση διορισµού των προτεινόµενων από το Ε.Μ.Π.
υποτρόφων πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
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Μεταπτυχιακά
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆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.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στο ∆ιπλωµατούχο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 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 το Μεγαλύτερο Βαθµό ∆ιπλώµατος, ανεξάρτητα έτους
αποφοιτήσεως.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας στο ∆ίπλωµα, την υποτροφία λαµβάνει εκείνος
που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εµπειρία στην
Αρχιτεκτονική εργασία.
Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτός ο διπλωµατούχος µε το µεγαλύτερο
βαθµό διπλώµατος, τότε αυτόµατα την λαµβάνει ο επόµενος κατά σειρά
βαθµολογίας που έχει γίνει δεκτός από Πανεπιστήµιο της Αγγλίας.

1. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος µε δικαίωµα παράτασης για
άλλο ένα έτος.
2. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σύµφωνα µε τα όρια χορήγησης
υποτροφιών του Υπουργείου Οικονοµικών για σπουδές στο
εξωτερικό.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Αντίγραφο διπλώµατος
• Έγγραφο αποδοχής από το Πανεπιστήµιο
• Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) εκδίδει ανακοίνωση κατά το µήνα Μάρτιο, η οποία δηµοσιεύεται σε
δύο Αθηναϊκές εφηµερίδες και αναρτάται στις προθήκες του Τµήµατος
Φοιτητικής Μέριµνας και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
β) παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο
Πρυτανικό Συµβούλιο για τη χορήγηση της υποτροφίας στο δικαιούχο.
Η τελική έγκριση διορισµού του προτεινόµενου από το Ε.Μ.Π.
υπότροφου πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 09.10.1987
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Λεοντίου Οικονοµίδη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε δύο ∆ιπλωµατούχους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ανά τετραετία, για Μεταπτυχιακές
σπουδές στο Εξωτερικό, στις περιοχές που όρισε η Σχολή Χηµικών
Μηχανικών:
- Περιβαλλοντική Τεχνολογία
- Χηµική Μηχανική
που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Κατάγονται από την περιοχή Καλαβρύτων ή, αν δεν υπάρχουν, από
την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Αχαΐας ή της Περιφέρειας ή της
Χώρας
• Έχουν αριστεύσει κατά την κρίση των Καθηγητών
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για 4 έτη.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σύµφωνα µε τα όρια χορήγησης
υποτροφιών του Υπουργείου Οικονοµικών για σπουδές στο εξωτερικό.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / Πιστοποιητικό καταγωγής
• Αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας
• Συστατικές επιστολές
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• Αποδοχή από Πανεπιστήµιο εξωτερικού για µεταπτυχιακές σπουδές
στην επιστηµονική περιοχή που ορίζεται στην ανακοίνωση
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) εκδίδει ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά το µήνα
Απρίλιο, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο Αθηναϊκές Εφηµερίδες και σε µια
της Πελοποννήσου και αναρτάται στις προθήκες του Τµήµατος
Φοιτητικής Μέριµνας και της Σχολής Χηµικών Μηχανικών,
β) συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων,
γ) ζητά από τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών να προβεί στην επιλογή του
αποφοίτου που πληροί τους όρους της υποτροφίας,
δ) εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο τη χορήγηση αυτής στο
δικαιούχο.
Η τελική έγκριση διορισµού των προτεινόµενων από το Ε.Μ.Π.
υποτρόφων πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΜΙΛΥ ΚΑΨΑΛΑΚΗ
Κληροδότηµα – Θεσπίστηκε στις 30.08.1991
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης της Έµιλυ Καψαλάκη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται στον απόφοιτο του Ε.Μ.Π., ανεξαρτήτως φύλου, ανά διετία,
περιοδικά από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος, για µεταπτυχιακές σπουδές
στο Εξωτερικό, που πληροί (σύµφωνα µε την απόφαση της Συγκλήτου)
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Έχει περατώσει τις σπουδές του στο Ε.Μ.Π. κατά το προηγούµενο ή
το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου).
• Έχει

γίνει

δεκτός

από

Πανεπιστήµιο

του

Εξωτερικού

για

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε θέµατα που ενδιαφέρουν τη Σχολή
προέλευσής του.
• Είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του Ιδρύµατος.
• ∆εν διαθέτει επαρκή οικονοµικά µέσα για σπουδές στο εξωτερικό.
• ∆εν επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του στο εξωτερικό.
• Αποδέχεται µε δήλωση του Ν. 1599 ότι θα απασχοληθεί στην Ελλάδα
µετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών του στο αντικείµενο που
µετεκπαιδεύτηκε.
Η διάρκεια της υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών σχετικά µε τα ανώτερα όρια των υποτροφιών για σπουδές
στο εξωτερικό.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Αναλυτική βαθµολογία
• Αντίγραφο διπλώµατος
• Έγγραφο αποδοχής για µεταπτυχιακές σπουδές από Πανεπιστήµιο του
εξωτερικού
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, εκδίδει ανακοίνωση κατά το µήνα
Απρίλιο, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο Αθηναϊκές εφηµερίδες, στο ∆ελτίο
Τύπου του ΤΕΕ και αναρτάται στις προθήκες των Γραµµατειών όλων
των Σχολών του Ε.Μ.Π. και του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας.
Οι αιτήσεις µε τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αντίστοιχες
Σχολές, οι οποίες διαβιβάζουν τις προτάσεις τους στο Τµήµα Φοιτητικής
Μέριµνας, προκειµένου να εισηγηθεί στο Πρυτανικό Συµβούλιο τη
χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο που πληροί τους όρους του
διαθέτη.
Η τελική έγκριση διορισµού του προτεινόµενου από το Ε.Μ.Π.
υπότροφου πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.

Η εν λόγω υποτροφία είναι προσωρινά ανενεργή.
74

ΒΡΑΒΕΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑΦΑ
Θεσπίστηκε στις 24.10.1995
Συστάθηκε από το οµώνυµο Ίδρυµα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε δύο διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ,
ανεξαρτήτως φύλου, µε ώριµο, πρωτοποριακό και µεγάλης εµβέλειας
ερευνητικό έργο στις εξής θεµατικές περιοχές:
1.

Advanced Software Technology

2.

System Design

3.

Knowledge Engineering

4.

Telecommunications Systems

5.

Intelligent Networks

6.

Novel Internet Applications

7.

Systems Security

8.

Enterprise Computing

9.

Nanotechnology

10. Environmental Protection
11. Energy Conservation / Alternative Energies
12. Bioengineering
13. Biotechnology
14. Birth Control
15. Advanced Technology in The Medical Sciences
16. Life Sciences
17. Computational Finance
18. Risk Management
19. Applied Research in Physical Sciences
20. Important Development Work in Physics and Chemistry
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Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ που ολοκληρώνουν τη
διατριβή τους εντός του τρέχοντος έτους, ή διδάκτορες του ΕΜΠ που
ολοκλήρωσαν τη διατριβή τους εντός του ίδιου έτους.
2. Να έχουν ώριµο τεκµηριωµένο ερευνητικό έργο.
3. Να µην έχουν υποβάλει στο παρελθόν υποψηφιότητα για βραβείο του
Ιδρύµατος «∆. Χωραφά».
4. Να έχουν ηλικία µικρότερη των 30 ετών.
5. Να µην κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης εντός ή εκτός ΕΜΠ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Βιογραφικό σηµείωµα (το οποίο να περιλαµβάνει φωτογραφία,
ηλικία, εκπαίδευση, λίστα δηµοσιεύσεων) και έκθεση ενδιαφερόντων
στην Αγγλική γλώσσα
• Αντίγραφα εργασιών ή εκτενή περίληψη στην Αγγλική
• Εισήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή στην Αγγλική

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας εκδίδει ανακοίνωση κατά το µήνα
Σεπτέµβριο, η οποία κοινοποιείται στις Γραµµατείες όλων των Σχολών.
Εν συνεχεία, παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τις αποστέλλει στην τριµελή
Επιτροπή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Το
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, αφού παραλάβει την πρόταση της
Επιτροπής, εισηγείται τους δικαιούχους στο Πρυτανικό Συµβούλιο το
οποίο αποφασίζει τη χορήγηση των εν λόγω βραβείων. Στη συνέχεια, όλα
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τα παραστατικά αποστέλλονται στο Ίδρυµα Χωραφά, το οποίο
επικυρώνει την απόφαση και προβαίνει στη χρηµατοδότηση των
δικαιούχων και στην απονοµή των τιµητικών τίτλων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ
Θεσπίστηκε στις 05.04.1996
Συστάθηκε από το οµώνυµο Ίδρυµα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε δύο αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. που απεφοίτησαν τα τελευταία
πέντε χρόνια, για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο

Εξωτερικό

σε

επιστηµονικά πεδία που ανήκουν ή είναι συγγενή µε την ευρύτερη
περιοχή της Αισθητικής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν ορισθεί από τη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, είναι:
1. Η ποιότητα του επιστηµονικού και αρχιτεκτονικού έργου των
υποψηφίων.
2. Η πρόταση για τις µεταπτυχιακές σπουδές.
3. Ο βαθµός πτυχίου, το θέµα και ο βαθµός διπλωµατικής εργασίας και
διάλεξης, βαθµοί σε µαθήµατα σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές.
4. Οι συστατικές επιστολές.
Θα συνεκτιµηθεί η οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων.
Υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής υποψηφιότητας σε παλαιότερους
υποτρόφους.
Οι υποτροφίες είναι ετήσιας διάρκειας.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
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• Τεύχος εργασιών
• Κείµενο µε τις προθέσεις για µεταπτυχιακές σπουδές
• Αντίγραφο διπλώµατος
• Αναλυτική βαθµολογία
• Έγγραφα αποδοχής από Πανεπιστήµια του Εξωτερικού στη
συγκεκριµένη περιοχή
• ∆ύο συστατικές επιστολές
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας:
α) εκδίδει ανακοίνωση κατά το µήνα Απρίλιο, η οποία δηµοσιεύεται σε
δύο Αθηναϊκές Εφηµερίδες, στο ∆ελτίο Τύπου του Τ.Ε.Ε. και αναρτάται
στις προθήκες του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας και της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
β) συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων,
γ) ζητά από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να προβεί στην επιλογή
των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις,
δ) εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη
χορήγηση στους δικαιούχους.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ
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.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε έναν ή δύο άπορους αριστούχους φοιτητές, ανεξαρτήτως
φύλου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για
εξειδίκευση στον κλάδο «Ατµοπαραγωγοί και Θερµικές Εγκαταστάσεις»
στη Γερµανία.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται κατ’ έτος από Προϋπολογισµό του
Ιδρύµατος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Αναλυτική βαθµολογία
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας του υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήµιο της Γερµανίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
∆ηµοσιεύεται πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δύο
Αθηναϊκές Εφηµερίδες και συγχρόνως γίνεται ανάρτηση αυτής στην
προθήκη της Γραµµατείας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και του
Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας κατά το µήνα Μάρτιο.
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Οι αιτήσεις µε τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα
Φοιτητικής Μέριµνας και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Σχολή
Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολής
αξιολογεί την κάθε υποψηφιότητα και προτείνει τους δικαιούχους που
πληρούν τους όρους της διαθέτιδας και κατόπιν το Πρυτανικό Συµβούλιο
αποφασίζει την έγκριση επίδοσης των υποτροφιών.
Η τελική έγκριση διορισµού των προτεινόµενων από το Ε.Μ.Π.
υποτρόφων πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας – Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
Κληροδότηµα - Θεσπίστηκε στις 29.04.2002
Συστάθηκε βάσει της διαθήκης του Μιχαήλ Λαµπρινού στη Μνήµη
του ιδίου και της συζύγου του Ευτυχίας Λαµπρινού.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, που είναι εγγεγραµµένοι
ως µεταπτυχιακοί φοιτητές σε κάποιο από τα ∆ιατµηµατικά –
∆ιεπιστηµονικά – ∆ιαπανεπιστηµιακά προγράµµατα που λειτουργούν ή
θα λειτουργήσουν στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
Αναλυτικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν εγγραφεί κατά το τρέχον έτος σε ∆ιατµηµατικό –
∆ιεπιστηµονικό - ∆ιαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα του Ε.Μ.Π.
2. Να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και
εξέτασης των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών
µαθηµάτων
3. Να βρίσκονται στη φάση εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους
εργασίας
Προτίµηση θα δίνεται σε οικονοµικά αδύνατους φοιτητές. Θα
καταβάλλεται προσπάθεια χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές όλων των
προγραµµάτων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών
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• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας υποψηφίου (εάν υπάρχει)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας αποστέλλει έγγραφο προς τους
∆ιευθυντές των ∆ιατµηµατικών-∆ιεπιστηµονικών-∆ιαπανεπιστηµιακών
προγραµµάτων που λειτουργούν στο Ε.Μ.Π., µε το οποίο ζητείται
κατάλογος των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια,
ζητάει µε έγγραφο από τους τρεις φοιτητές κάθε προγράµµατος που
έχουν τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας την προσκόµιση των
αναγκαίων δικαιολογητικών προκειµένου να καταστεί δυνατή η επιλογή
των δικαιούχων και εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο
αποφασίζει τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών.

Η εν λόγω υποτροφία είναι προσωρινά ανενεργή.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ
∆ωρεά - Θεσπίστηκε στις 06.10.2004
Συστάθηκε από το Ίδρυµα «Περικλή Σ. Θεοχάρη» στη µνήµη
του καθηγητή Ε.Μ.Π. Περικλή Σ. Θεοχάρη.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απονέµεται σε µεταπτυχιακό φοιτητή του Ε.Μ.Π., ανεξαρτήτως φύλου, ο
οποίος εκπονεί διδακτορική διατριβή µε θέµα που εµπίπτει στο γνωστικό
αντικείµενο της Θεωρητικής και Εφαρµοστικής Μηχανικής.
Η διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας είναι δύο χρόνια.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση υποψηφίου.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας προβαίνει σε ανοικτή προκήρυξη, η
οποία κοινοποιείται στις Γραµµατείες όλων των Σχολών. Εν συνεχεία,
παραλαµβάνει τις αιτήσεις και, αφού συγκεντρώσει από τις Γραµµατείες
των αντιστοίχων Σχολών πιστοποιητικά στα οποία θα φαίνεται το θέµα
διατριβής, ο επιβλέπων καθηγητής, η Τριµελής Επιτροπή και η
ηµεροµηνία έγκρισης του θέµατος από τη Γενική Συνέλευση της οικείας
Σχολής, τα διαβιβάζει στην αρµόδια Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας
υποβάλλεται για έγκριση στο Πρυτανικό Συµβούλιο.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ
∆ωρεά - Θεσπίστηκε στις 03.04.2007
Συστάθηκε κατόπιν επιθυµίας – δωρεάς του Καθηγητή κ. Ι. Τσάκωνα στη µνήµη
του θείου του Τάσου Τσάκωνα

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε διπλωµατούχο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χηµικών
Μηχανικών για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας έχουν ως
εξής:
1. Η ελληνική υπηκοότητα των υποψηφίων
2. Η απόκτηση του διπλώµατος δεν πρέπει να έχει γίνει περισσότερο
από δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης
3. Ο βαθµός διπλώµατος
4. Η οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 5,000 Ευρώ ανά έτος σπουδών, ως
βοήθηµα του υποτρόφου για τα έξοδα διαβίωσης του. Μετά τη λήξη του
πρώτου έτους σπουδών, ο υπότροφος πρέπει να προσκοµίζει 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.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό σπουδών
• Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών
• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας γονέων
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• Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας υποψηφίου (εάν υπάρχει)
• Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Η προκήρυξη της υποτροφίας θα πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από τη
Σχολή Χηµικών Μηχανικών, όπου και θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
και η επιλογή θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Σχολής
Χηµικών Μηχανικών, και θα διαβιβάζεται στο Τµήµα Φοιτητικής
Μέριµνας, προκειµένου αυτό να εισηγείται το δικαιούχο στο Πρυτανικό
Συµβούλιο, το οποίο και θα αποφασίζει για τη χορήγηση της εν λόγω
υποτροφίας.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ
Χορηγία- Θεσπίστηκε στις 05.11.2010
Συστάθηκε κατόπιν επιθυµίας της εταιρείας ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Χορηγείται σε διπλωµατούχους, εξ αλλοδαπής, για µεταπτυχιακές
σπουδές, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, για ένα έτος.
Αναλυτικά, οι υποψήφιοι που διεκδικούν την υποτροφία πρέπει :
• Να έχουν γίνει δεκτοί στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
«∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών».
• Να έχουν επιλέξει και να φοιτούν στην αγγλική ροή «Postgraduate
Course on Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures»
του προγράµµατος.
• Να είναι αλλοδαποί.
• Να έχουν καλή απόδοση στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Η Ε∆Ε του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, η οποία έχει
την αρµοδιότητα να αποφασίσει για τον αριθµό των υποτρόφων που θα
επωφεληθούν της υποτροφίας, διαβιβάζει το πρακτικό της απόφασής της
στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, προκειµένου αυτό να εισηγείται τους
δικαιούχους στο Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο και θα αποφασίζει για
τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών.
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Κάθε δύο έτη σε ειδική τελετή γίνεται η απονοµή των
βραβείων και υποτροφιών στους φοιτητές και αποφοίτους του
Ιδρύµατος.

Περισσότερες πληροφορίες για όσα βραβεία και υποτροφίες αναφέρονται
στον Οδηγό αυτό µπορείτε να ζητήσετε από το:

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΩΜΑΪ∆ΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου,
Τηλέφωνο: 210 7721927 & 210 7721356, Fax: 210 7721944
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