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Θέμα :  

 
 
 
«Ανακοίνωση πρόσκλησης 
χρηματικού βραβείου από τα έσοδα 
του κληροδοτήματος  Κων/νου 
Κατσέα» 

 Προς: 
 
 
 
 
 

 
  
 

Όλα τα Τμήματα των Σχολών του 
Α.Π.Θ. 
 

 
 

Σας διαβιβάζουμε την εγκεκριμένη, με την απόφαση αριθμ. Πρωτ. 81069/14-12-2017 της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής – 
χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα ύψους 3.000,00€ για τη βράβευση της 
καλύτερης μελέτης «επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της 
συστηματικότερης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών» και  
σας παρακαλούμε να  αναρτήσετε την πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών στον πίνακα ανακοινώσεων 
και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματός σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για το 
εν λόγω κληροδότημα αποστέλλοντάς μας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το 
συνημμένο αποδεικτικό ανάρτησης. 
Σημειώνουμε ότι, οι τυχόν ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία ένα (1) έτος περίπου για την κατάθεση της 
εργασίας-μελέτης. 
 
 
Συνημμένα (σε φωτ/φο):                                                           Με εντολή Πρύτανη 
1. η από 06-12-2017 πρόσκληση                                   Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 
χορήγησης υποτροφιών                                                            Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. το αποδεικτικό ανάρτησης 

                                                                       (υπογραφή)* 
 
Εσωτερική διανομή:                                                          
- Τμήμα Κληροδοτημάτων                                                             
                                                                                              ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Α) προς τις Σχολές 
1. Γεωπονίας 
2. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
3. Κτηνιατρικής 
4. Ιατρικής 
5. Οδοντιατρικής 

Β) τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών 
1. Μαθηματικών 
2. Φυσικής 
3. Βιολογίας 
4. Γεωλογίας 
5. Χημείας 
6. Πληροφορικής 
Γ) τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 
1. Πολιτικών Μηχανικών 
2. Αρχιτεκτόνων 
3. Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 
4. Μηχανολόγων Μηχανικών 
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών   
6. Χημικών Μηχανικών 
7. Γενικό της Πολυτεχνικής Σχολής 
8. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Δ) προς το Τμήμα Φαρμακευτικής 
Ε) Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ. 
ΣΤ) Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                  
Γενική Διεύθυνση  : Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση               : Περιουσίας και Προμηθειών 
Τμήμα                     : Κληροδοτημάτων 
Κληροδότημα         : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ»                                              015/003/2018    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) τη δημόσια διαθήκη με αριθμό 
6.629/9-9-1960 του Κωνσταντίνου Κατσέα, β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 
4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» τις 
διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 1328/23-10-2017 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από 
τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί 
οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης 
επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών». 
Το βραβείο θα χορηγηθεί σε όποιον καταθέσει την καλύτερη μελέτη σύμφωνα με όρο του διαθέτη Κ. 
Κατσέα. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  
Η μελέτη θα πρέπει: 
α) να είναι πρωτότυπη,  
β) να είναι ανέκδοτη  
γ) να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα  
δ) να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α ή από ερευνητική ομάδα που 
εκπροσωπείται από έλληνα/νίδα ερευνητή/τρια και 
ε) να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια 
ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας. 
στ) να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης 
ζ) να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως 
η) να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής 
αξιολόγησης. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από τη 
Σύγκλητο  του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. 
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν την κάθε εργασία ξεχωριστά  κάθε μέλος και 
τέλος θα τη βαθμολογήσουν με βαθμό της κλίμακας 0-20. 
Οι εργασίες που δε θα κριθούν αξιόλογες, ή που δεν θα ανταποκρίνονται στο θέμα που έθεσε ο διαθέτης 
ή που τυχόν κριθούν ανεπαρκείς δε θα αξιολογηθούν ( βαθμολογηθούν). 
Αν όλες οι εργασίες κριθεί ότι υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις το βραβείο δε θα χορηγηθεί σε 
κανέναν/καμία υποψήφιο/α. 
Η εργασία που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού 
δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). 
Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των εργασιών και το αποτέλεσμα της κρίσης με την επιλογή της 
καλύτερης μελέτης ή την απόρριψη όλων των εργασιών  θα αποσταλεί για έγκριση στη Σύγκλητο  του 
Α.Π.Θ.  
Η επιλογή του/της βραβευθέντος θα γίνει με απόφαση  της Συγκλήτου  του Α.Π.Θ η οποία θα αναρτηθεί 
στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr./ υποτροφίες/ αποτελέσματα. 
Εντός δέκα (10) ημερών θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις κατά της πατρότητας ή αυθεντικότητας της 
εργασίας που προκρίθηκε για βράβευση (άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941). 
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Σε περίπτωση ένστασης η καταβολή του χρηματικού ποσού στον/στην βραβευθέντα αναβάλλεται μέχρι 
την τελική απόφαση περί του βάσιμου ή μη της ένστασης.  
Το Α.Π.Θ. δεν ευθύνεται έναντι των υποψηφίων σε περίπτωση μη επιλογής τους για τη χορήγηση του 
βραβείου  και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσής τους.  
Η απόφαση  της Συγκλήτου  του Α.Π.Θ στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο 
………………….  αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα 
Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214/7250, ΦΑΞ: 
995213, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά :  

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου 
2. Τέσσερα (4) αντίγραφα της σχετικής μελέτης ή εργασίας (δεν επιστρέφονται)  
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την συγγραφέα ή τον/την εκπρόσωπο 

των συγγραφέων στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή 
μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει 
υποβληθεί για βράβευση γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του 
χρηματικού βραβείου. 

5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  
Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερες της μίας (1) 
εργασίες.  
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ   
Η καταβολή του ποσού του χρηματικού βραβείου στον/στην βραβευθέντα, θα πραγματοποιηθεί μέσω 
Ελληνικής Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα, σε 
τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων, ο οποίος πρέπει να είναι αποκλειστικά στο όνομα του/της και στην 
τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Α.Π.Θ.. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ   
Αν αποδειχθεί – μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού – ότι ο/η βραβευθείς κατέθεσε ανακριβή 
στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά  δεν έχουν τηρηθεί  οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να 
επιστρέψει στο κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα το χρηματικό ποσό που έλαβε.                                                              

                                                                                                      
Σημείωση:  Με την επιφύλαξη  του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013  περί ειδικών –μεταβατικών  
και τελικών διατάξεων                                                                                                                   
                                                                                    Θεσσαλονίκη, 6-12-2017 
 

Με εντολή Πρύτανη 
 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

(υπογραφή)* 
 

ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ 
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