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ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ.Π.Θ.»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μετά από 
απόφαση της αριθ. 488/25.09.2017 Συνέλευσής του και έχοντας υπόψη την αριθ. 84/45/25.07.2017 
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. καθώς και τον κανονισμό υποτροφιών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προκηρύσσει 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μία (1) υποτροφία για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών στο πλαίσιο 
των υποτροφιών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» του Δ.Π.Θ.

Οι όροι παοογής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

Η υποτροφία χορηγείται για δέκα (10) μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το ύψος της χορηγούμενης υποτροφίας ανέρχεται στα 250 ευρώ/μήνα

Προϋποθέσεις νιατην κατάθεση υποψηφιοτήτων:

Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο έως έβδομο 
εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 με μέσο όρο 
βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (> 7.5)

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση crco Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, ούτε να ασκούν 
ελευθέριο επάγγελμα.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι που τα έσοδα τους απο άλλες πηγές του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στο Δ.Π.Θ.
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Κριτήρια επιλογής:

Η χορήγηση υποτροφίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική επίδοση των προπτυχιακών φοιτητών που 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία, θα συνυπολογίζονται με ιεραρχική σειρά:
Η ταυτόχρονη λήψη άλλης υποτροφίας κατά το χρόνο απονομής της υποτροφίας «Δημόκριτος»
Το έτος σπουδών με προβάδισμα σε φοιτητή/τρία που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος σπουδών 
Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού από 1.11.2017 έως 15.11.2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

• Αναλυτική βαθμολογία

• Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η απασχόληση ή μη του αιτούντος καθώς και το είδος της 
απασχόλησης (όταν υπάρχει)

• Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι τα έσοδα του υποψηφίου από άλλες πηγές του ΕΛΚΕ δεν 
υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
του στο ΔΠΘ (κατατίθεται μόνο σε περίπτωση απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο 
ΕΛΚΕ)

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο υποψήφιος/α θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ιδίου 
έτους (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το αντίστοιχο 
εκκαθαριστικό σημείωμα

• Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται τυχόν ταυτόχρονη λήψη άλλης υποτροφίας και η 
συμμετοχή σε άλλα προγράμματα

Η Κοσμήτορας 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
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