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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

«ΘΩΜΑΪ∆ΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» 
Υποστήριξη συµµετοχής τελειοφοίτων σε συνέδρια 

Σας υπενθυµίζουµε ότι 
σύµφωνα µε την από 29.08.2008 απόφαση της Συγκλήτου 

 
δικαιούµενοι για την οικονοµική ενίσχυση είναι τελειόφοιτοι, οι οποίοι συµµετέχουν σε συνέδρια 
για την παρουσίαση επιστηµονικών εργασιών τους, σύµφωνα µε τις εξής αρχές: 
 

 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. 

 Το συνολικά διαθέσιµο ποσό ισοκατανέµεται στις 9 Σχολές του Ιδρύµατος. 
 
Οι δικαιούµενοι µπορούν να υποβάλλουν προς τη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής 
Μέριµνας από 17.12.2013 έως 21.01.2014, για συµµετοχές σε συνέδρια που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση (η οποία θα χορηγείται από τη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας) 
µε τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κλπ). 

2. Βεβαίωση συµµετοχής από το συνέδριο  και  
3. Βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας τους. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας χάνεται το δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες 

ανάδειξης του/της δικαιούχου. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 08ης/2008 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 29ης.8.2008 

  
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιαχείριση Κληροδοτηµάτων – Τροποποίηση αποφάσεων 13.11.1998 και 

27.04.2000 Συγκλήτου ΕΜΠ 

Ο εισηγητής κ. Γεράσιµος ∆. Σπαθής, Αντιπρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη 
της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και 
δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. 

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 14ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη: 
α) την εισήγηση του Αρµόδιου Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Γ. 

Σπαθή για το παραπάνω θέµα 

β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :  

Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις-εισηγήσεις της Συγκλητικής επιτροπής κληροδοτηµάτων που 
ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της 27.03.2008, 08.05.2008 και 19.06.2008 για την 
αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων του κληροδοτήµατος ∆. Θωµαϊδου µε επαναδιατύπωση 
των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βραβείων καθώς και τον εκ νέου προσδιορισµό 
και ανακατανοµή των ποσοστών ανά κατηγορία και αλλαγή κατηγοριών, ως κατωτέρω : 
 
Α) 
• ∆ιαχείριση Κληροδοτήµατος (12.81%) 
∆ιατήρηση του ποσοστού 12.81% επί του ετήσιου προϋπολογισµού, ώστε να καλύπτεται η 
µελλοντική δαπάνη για το τέλος ακίνητης περιουσίας. 

• Μεταφραστικές και εκδοτικές δραστηριότητες (25.64%) 
∆ιάθεση για µεταφραστικές και εκδοτικές δραστηριότητες του προβλεπόµενου από τη διαθήκη 
ποσοστού 25.64% (περίπου 50.000-60.000 €/έτος) και µόνο αυτού, δεδοµένου ότι η µέχρι 
σήµερα απορρόφηση κονδυλίων για τον σκοπό αυτόν είναι πολύ χαµηλή και υπολείπεται 
σηµαντικά των ποσοστών που προβλέπει η ισχύουσα απόφαση της Συγκλήτου. Παράλληλη 
προβολή της σχετικής δραστηριότητας για προσέλκυση µεγαλύτερου ενδιαφέροντος. 
• Βράβευση πρωτευσάντων (8.55%+8.55%=17.10%) 
∆ιατήρηση του ισχύοντος συστήµατος βράβευσης των φοιτητών που αριστεύουν, µε την ίδια 
ποσοστιαία συµµετοχή στον ετήσιο προϋπολογισµό (8.55%). ∆ιάθεση επιπλέον ποσοστού 
8.55%, για επέκταση της βράβευσης στον 2ο και 3ο φοιτητή ανά Σχολή, κατά σειρά 
βαθµολογίας, µε ύψος βραβείου ίσο µε τα 2/3 και το 1/3, αντίστοιχα, του 1ου βραβείου. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας, επιµερισµός των ποσών, κατά τα συνήθη. 
• Βράβευση δηµοσιεύσεων (30%) 
∆ιάθεση ποσοστού 30% του ετήσιου προϋπολογισµού (περίπου 66.000 €) για τη βράβευση 
επιστηµονικών εργασιών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος, οι οποίες 
δηµοσιεύονται: 
α. Σε επιστηµονικά περιοδικά που περιλαµβάνονται στο Science Citation Index Expanded. 



β. Στα πρακτικά συνεδρίων µε κρίση στο πλήρες κείµενο ή σε εκτεταµένη περίληψη. Αυτό θα 
τεκµηριώνεται από την πρόσκληση του συνεδρίου, η οποία θα συνυποβάλλεται µαζί µε το 
σχετικό πρόγραµµα. 

 
Οι εργασίες της κατηγορίας Α θα λαµβάνουν βραβείο διπλάσιου ύψους από αυτό των εργασιών 
της κατηγορίας Β, µε οροφή 400 €/εργασία για την κατηγορία Α και 200 €/εργασία για την 
κατηγορία Β. Με βάση την αρχή αυτή, το ύψος των ανά εργασία βραβείων, αΑ και αΒ, για τις 
κατηγορίες Α και Β, προκύπτει από το συνολικά διατιθέµενο ποσό Π και το πλήθος nΑ και nΒ 
των εργασιών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, ως εξής: 
αΑ = min {Π / (nΑ + nΒ/2) , 400 €}  και  αΒ = αΑ /2 
Καθώς ο αριθµός των υποβαλλόµενων εργασιών αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου, υπάρχει 
ο κίνδυνος εκφυλισµού του ύψους των βραβείων. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αυτό 
προτείνεται, όταν το ποσό αΑ από τον παραπάνω υπολογισµό προκύπτει χαµηλότερο των 300 €, 
να βραβεύονται κατά προτεραιότητα οι εργασίες της κατηγορίας Α και το υπολειπόµενο ποσό να 
διατίθεται στη συνέχεια για τις εργασίες της κατηγορίας Β: 
αΑ = min {Π / nΑ , 300 €}  και  αΒ = (Π - αΑ ⋅ nΑ )/ nΒ 
 
Ακολουθεί πίνακας µε ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογής του αλγορίθµου. 

 
Π (€) 66.000  
nΑ, nΒ 50, 100 100, 200 100, 300 200, 400 200, 500 300, 600 
Π / (nΑ + nΒ/2) 660 330 264 165 147 102 
αΑ (€) 400 330 300 300 300 220 
αΒ (€) 200 165 120 15 12 0 

 
Στην περίπτωση όπου το ποσό αΒ είναι χαµηλότερο κάποιας ελάχιστης τιµής (π.χ. 100 €), είναι 
εύλογο να µην χορηγούνται τα αντίστοιχα βραβεία και να προσαυξάνεται το ύψος των βραβείων 
της κατηγορίας Α ή να µεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό στην επόµενη περίοδο. Επίσης, εάν 
υπάρχει υπολειπόµενο ποσό προς διάθεση, αυτό µπορεί να ενσωµατώνεται στο αποθεµατικό του 
Κληροδοτήµατος, για αξιοποίηση σε επόµενη περίοδο. 
 
∆ικαιούµενοι να υποβάλλουν εργασία είναι προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές του 
Ιδρύµατος, ως και απόφοιτοι του, οι οποίοι δηµοσίευσαν εργασία σε έγκριτο επιστηµονικό 
περιοδικό µε ή χωρίς συσσυγγραφείς ή σε πρακτικά συνεδρίου (όπως ορίζεται παραπάνω).  
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. 
Οι φοιτητές οι οποίοι διεκδικούν βραβείο υποβάλλουν προς τη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα 
Φοιτητικής Μέριµνας από τη 01.01 εως 31.03, εκάστου ηµερολογιακού έτους, για εργασίες που 
δηµοσιεύτηκαν σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό (µε ή χωρίς συνσυγγραφείς), µε σύστηµα 
κριτών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (η οποία θα χορηγείται από τη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας) µε 

τα στοιχεία-τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κλπ). 
2. ∆ύο ανάτυπα της εργασίας, την πρόσκληση και το πρόγραµµα του συνεδρίου. 
3. Βεβαίωση του επιβλέποντα µέλους ∆ΕΠ ότι το περιοδικό ή το συνέδριο συγκεντρώνουν 

τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι µπορούν σύµφωνα µε την απόφαση της 

Συγκλήτου να διεκδικήσουν το βραβείο. 
Μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων (31.03 κάθε ηµερολογιακού έτους) η ∆/νση 



Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας καταλογραφεί τις υποψηφιότητες και διαβιβάζει τον 
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 Περιουσίας στη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας ώστε να 
διαµορφωθεί σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο του ΕΜΠ. 
Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών θα ενηµερώνει κάθε χρόνο µετά την έγκριση του 
προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος τη ∆/νση Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας για 
το διαθέσιµο χρηµατικό ποσό. 

 
• Βράβευση διδακτορικών, µεταπτυχιακών, διπλωµατικών εργασιών (5.50%) 
Βράβευση των 3 καλύτερων διδακτορικών διατριβών, µεταπτυχιακών εργασιών και 
διπλωµατικών εργασιών µε ποσά 3.000-2.000-1.000 € για τις διδακτορικές διατριβές (Α’-Β’-Γ’ 
βραβείο, αντίστοιχα) και 1.500-1.000-500 € για τις µεταπτυχιακές και τις διπλωµατικές εργασίες 
(οµοίως, Α’-Β’-Γ’ βραβείο µεταπτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών),. ∆ιάθεση για τον 
σκοπό αυτό ποσοστού 5.50% του ετήσιου προϋπολογισµού1.  

 
Βραβεύεται η καλύτερη ∆ιπλωµατική Εργασία ή Μεταπτυχιακή Εργασία ή ∆ιδακτορική 
∆ιατριβή που µπορούν να διεκδικήσουν προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι 
διδάκτορες του Ιδρύµατος των οποίων οι εργασίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή 
ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών, λογισµικού και/ή λοιπών επιστηµονικών και τεχνολογικών 
καινοτοµιών 

Κάθε Σχολή προτείνει προς βράβευση µία διδακτορική διατριβή και µία διπλωµατική εργασία 
µε ή χωρίς συσσυγγραφείς, µε εσωτερικές διαδικασίες επιλογής (βάσει προτάσεων των 
Τοµέων και επιλογή από τις Επιτροπές Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών). Οµοίως 
κάθε ∆ΠΜΣ προτείνει µία µεταπτυχιακή εργασία µε ή χωρίς συσσυγγραφείς (µε επιλογή της 
από την Ε∆Ε). 

Οι αποφάσεις των Σχολών θα υποβάλλονται κάθε ηµερολογιακό έτος από 01.01 έως 31.03 
στην ∆/νση Μέριµνας Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας η οποία θα ενηµερώνει τη ΣΕΚ για τον 
ορισµό σχετικών επιτροπών αξιολόγησης. 

Οι αποφάσεις των επιτροπών αξιολόγησης διαβιβάζονται µέσω του Τµήµατος Φοιτητικής 
Μέριµνας στη ΣΕΚ. 

Η απόφαση της ΣΕΚ υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο από το Τµήµα Φοιτητικής 
Μέριµνας. 

 
 Υποστήριξη της συµµετοχής τελειοφοίτων σε συνέδρια (8.95%) 
∆ιάθεση ποσοστού 8.95% των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήµατος, που αντιστοιχεί σε 
περίπου 20.000 € µε τα σηµερινά δεδοµένα. ∆ικαιούµενοι του ποσού αυτού για την οικονοµική 
ενίσχυση είναι τελειόφοιτοι, οι οποίοι συµµετέχουν σε συνέδρια για την παρουσίαση 
επιστηµονικών εργασιών τους, σύµφωνα µε τις εξής αρχές: 

 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. 
                                                 
1 Σε περίπτωση όπου το ύψος των βραβείων (12.000 € συνολικά) υπολείπεται του συνολικά 
διατιθέµενου ποσού (5.50% του ετήσιου προϋπολογισµού), το υπόλοιπο ενσωµατώνεται στο 
αποθεµατικό του Κληροδοτήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση το ύψος των βραβείων προσαρµόζεται 
στο συνολικά διατιθέµενο ποσό, διατηρώντας τις παραπάνω αναλογίες. 



 
Από διαδικαστικής πλευράς, υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους φοιτητές στο 
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας δύο φορές ανά έτος, για συνέδρια του 1ου και του 2ου εξαµήνου 
(τον ∆εκέµβριο και τον Ιούνιο). Εάν το διατιθέµενο ποσό για κάποια συγκεκριµένη Σχολή δεν 
επαρκεί, οι αντίστοιχες αιτήσεις παραπέµπονται στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της 
Σχολής για επιλογή των προς ενίσχυση φοιτητών µε αξιολογική κριτήρια. Είναι δυνατές οι 
µεταφορές υπολοίπων µεταξύ Σχολών. 
Το χρηµατικό ποσό θα χορηγείται µετά την επιστροφή του φοιτητή µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης συµµετοχής και παρουσίασης εργασίας στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, µε ευθύνη 
του οποίου θα διαµορφώνεται σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο του ιδρύµατος για σχετική 
απόφαση. 
 
Β) Μετά την απόφαση της Συγκλήτου να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τη ∆/νση Μέριµνας -
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας - και για ένα µήνα να δέχεται αιτήσεις για βράβευση 
διπλωµατικών, µεταπτυχιακών εργασιών µε ή χωρίς συσσυγγραφείς, διδακτορικών διατριβών 
που ολοκληρώθηκαν ή εγκρίθηκαν κατά τον ∆εκέµβριο 2007. 

 
Οι ανωτέρω εργασίες θα αξιολογηθούν µε την απόφαση που ίσχυε µέχρι τη λήψη της απόφασης 
της Συγκλήτου από τις Επιτροπές Καθηγητών που έχουν οριστεί µε την από 09.10.2007 
απόφαση της Επιτροπής Κληροδοτηµάτων. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

Η παρούσα απόφαση υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, σύµφωνα µε  τον 
πρωτότυπο πίνακα υπογραφών. 

 
Αθήνα 29.8.2008 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 
 

Γ. ∆ ΣΠΑΘΗΣ 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογράφεται από τα παρακάτω µέλη, η απόφαση που λήφθηκε για το παραπάνω θέµα 
κατά τη σηµερινή Συνεδρίαση της Συγκλήτου. 

Ο Πρύτανης Οι Συγκλητικοί 
 α) Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Σχολών 
 ΠΜ Μ. Κολλά-Μιµίκου   
 ΜΜ Κ. Ρακόπουλος   

Κ. Ι. Μουτζούρης  ΗΜΜΥ ∆. Τσαµάκης   
 AΜ Σ. Ραυτόπουλος   

Οι Αντιπρυτάνεις ΧΜ Ν-Χ. Μαρκάτος    
 ΑΤΜ Μ. Κάβουρας    
 ΜΜΜ Σ. Σταµατάκη    
 ΝΜΜ Χ. Φραγκόπουλος   
Ι. Ν. Πολύζος                       Γ. ∆. Σπαθής    ΕΜΦΕ Κ. Κυριάκη   
 β) Εκπρόσωποι µελών ∆ΕΠ Σχολών 
 

ΠΜ 
Μ. Καρλαύτης   

 ΜΜ Ε. Χίνης    
 ΗΜΜΥ Α. Παγουρτζής   
 Α&ΤΜ Β. Βεσκούκης   
 ΜΜΜ ∆. ∆αµίγος    
 ΝΜΜ Ν. Βεντίκος   
 γ) Εκπρόσωπος Ε.∆.Π. 
  Α. Τζιρίτα   
 δ) Εκπρόσωπος ΕΕ∆ΙΠ 
  Χ. Ιωσηφίδης   
 ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ 
  Μ. Πετρίδης    
 στ) Εκπρόσωπος ∆.Π. 
  Ζ. Μοσχαχλαϊδή   
 ζ) Εκπρόσωποι  Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
  Ι. Μάντζαρης   
     
 η) Εκπρόσωποι Φοιτητών των Σχολών Ε.Μ.Π. 
 ΠΜ Ε. Αρβανίτης   
 ΜΜ    
 ΗΜΜΥ    
 ΑΜ    
 ΧΜ    
 ΑΤΜ Ε. Οικονόµου   
 ΜΜΜ    
 ΝΜΜ Ε. Μιχαλέτος   
 ΕΜΦΕ    

 
 
 
 


