
 
 

           Αθήνα, 11.11.2010 
        Αρ. Πρωτ. 34195 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» 
 
 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δέκα 

(10) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-

2012 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Σοφίας Χλωρού», σύμφωνα με:  

α) την από 1.11.1898 διαθήκη της Σοφίας Χλωρού, 

β) την υπ΄αριθμ. 6790/1998 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 

γ) τις από 04/02/2010 και 16.6.2010 αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος, 

δ) τον Α.Ν. 2039/1939, Κ.Δ. 18/1941 όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 1473/1984, 

Ν.1583/1985 και Ν.2386/1996 και ισχύουν σήμερα για τα Κληροδοτήματα και  

ε) την υπ΄ αριθμ. 11154/20.10.2010 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας. 

Οι ανωτέρω υποτροφίες προορίζονται για τους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους: 

Α. Πέντε (5) υποτροφίες στον κλάδο της Δασολογίας.  

Την αποκλειστική ευθύνη επιλογής γνωστικών αντικειμένων και εξεταστών θα έχουν η 

Σχολή Δασολογίας και το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου αντίστοιχα. 

Β. Πέντε (5) υποτροφίες για 5 από τους παρακάτω 11 επιστημονικούς κλάδους που 

ορίζει η απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  

1. Σύστημα Επικοινωνίας και Έγκαιρης Επισήμανσης Πυρκαγιών 

2. Μοντέλα Προσομοίωσης και Συστήματα Η/Υ για Οργάνωση Αντιπυρικής Προστασίας 

3. Επιβραδυντικά Πυρκαγιών 

4. Οργανικές Λιπάνσεις και Υδατοχωρητικές Ουσίες Βελτίωσης Δασικών Εδαφών 

5. Διαχείριση και Προστασία Ορεινών Υδάτων και Δασικών Εδαφών 

6. Σχεδιασμός Μηχανημάτων για Δασικές Εργασίες, Εκμετάλλευση Δασών, Προστασία 

από Πυρκαγιές, Επεξεργασία Προϊόντων Ξύλου 

7. Κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου – Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων 

8. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Μεταλλευτικών και Λατομικών Περιοχών σε Δασικές 

Εκτάσεις 



9. Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Ζωνών για Μείωση των Επιπτώσεων στο Δασικό 

Περιβάλλον 

10. Ανάπλαση και Σχεδιασμός Δασικών Εκτάσεων 

11. Αρχιτεκτονική Δασικού Τοπίου και Σχεδιασμός Αναδασώσεων 

Την αποκλειστική ευθύνη επιλογής γνωστικών αντικειμένων και εξεταστών θα έχει το 

Ε.Μ.Π. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

1. Διπλωματούχοι Δασολόγοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)  

2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από επιτροπές, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Κ.Δ. 18/1941, στο Κτήριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Ημέρα Δευτέρα 7.3.2011: εξέταση ξένων γλωσσών. 

Ημέρα Τρίτη 8.3.2011: εξέταση μαθημάτων. 

 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει: 

α. Υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα της χώρας προορισμού του υποψηφίου: 

Γραπτή και προφορική για όλους τους υποψηφίους σε μία (1) τουλάχιστον από τις 

πέντε γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική. Οι υποψήφιοι είναι 

δυνατόν να εξετασθούν, προαιρετικά, και μετά από αίτησή τους, και σε άλλη/ες 

γλώσσες από τις προαναφερόμενες, πλην της υποχρεωτικώς εξεταζόμενης. 

Στην προγραμματισμένη εξέταση της ξένης γλώσσας υποχρεούνται να 

προσέλθουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν τίτλο που πιστοποιεί την 

άριστη γνώση της.  

Η βαθμολογία των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται στην εικοσάβαθμη 

κλίμακα (0 έως 20). 

Βάση επιτυχίας στην ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον ο βαθμός 14 και 

προκύπτει από το μέσο όρο στα γραπτά και προφορικά. Όταν από την εξαγωγή 

του μέσου όρου προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που 

υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δε συμψηφίζεται με τους βαθμούς 

των γραπτών διαγωνισμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων της ειδίκευσης, ούτε 

υπολογίζεται για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου. 

β. Γραπτά διαγωνίσματα στην ύλη του επιστημονικού κλάδου, στον οποίο ανήκει η 

ειδίκευση. 



Βαθμός για κάθε μάθημα είναι ο βαθμός  τον οποίο θα προτείνει η αντίστοιχη 

επιτροπή. 

Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας του υποψηφίου (ο οποίος 

μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων), προκύπτει από το μέσο 

όρο των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται ο επιτυχών και σε άλλη ξένη γλώσσα εκτός της 

μίας (1) υποχρεωτικά εξεταζόμενης, με βαθμό τουλάχιστον 14, επί ίσων δε όρων διενεργείται 

κλήρωση. (Άρθρο 18 του Κ.Δ. 18/41).  

Αναβαθμολόγηση δεν προβλέπεται από το Νόμο. 
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται για το διάστημα ολοκλήρωσης του προγράμματος 

Σπουδών η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί 

μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο 

υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να 

δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος 

επαρκούν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται: α) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Ιδρύματος., και β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια (1.000,00 €) ευρώ το μήνα πλέον τα 

δίδακτρα του πρώτου έτους τα οποία θα καλυφθούν από το Κληροδότημα.. Επίσης, στον 

υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της 

μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη 

συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του Ε.Μ.Π. και του υποτρόφου. 

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους ή του 

εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του 

υποτρόφου στη χώρα σπουδών, διαφορετικά, από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο 

εξωτερικό, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.  

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στο Ε.Μ.Π.. 

κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά 

προόδου. 

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να 

επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 

2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41). 

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση 

των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ 

του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39). 



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου, κτήριο Διοίκησης 

του Ε.Μ.Π στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη πρώτη 

δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στο ημερήσιο τύπο (μέχρι 15.12.2010) αίτηση με τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η 

ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών, ανεξάρτητα αν 

πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ.). 

3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη 

υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομία, 

κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα 

προηγούμενη υποτροφία. 

6) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να 

προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο 

το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Οι στρατευμένοι 

μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά χάνουν την 

υποτροφία. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση μπορούν να 

υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.  

 Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβάλουν μαζί με 

την αίτηση πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να 

τα υποβάλουν στο Ε.Μ.Π .μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του 
διαγωνισμού. 
 Η προκήρυξη καθώς και σχετική αίτηση θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο στις 

παρακάτω διευθύνσεις: 

http://www.ntua.gr/announcements/general 

http://sek.ntua.gr/diagwnismoi.html.  

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί την 13η.11.2010 και την 16η.11.2010 στις 

εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αντίστοιχα. 

http://www.ntua.gr/announcements/general�
http://sek.ntua.gr/diagwnismoi.html�


Το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού μαζί με έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το 

Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9 157 80 Ζωγράφου, καθ’ 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 11:00 -14:00. στα τηλέφωνα: 210 7721842, 210 

7721124, 210 7722890  

                Αθήνα, 5.11.2010 

                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

           Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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