
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ  

ΔΩΡΕΑ: ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ                                         027/001/2022 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ  Δ Υ Ο  ( 2 )  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   

Β Ρ Α Β Ε Ι Ω Ν  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την με αριθμό 10914/2005 Δωρεά εν ζωή 

καταστήματος κατά τις διατάξεις του Ν. 3741/1929,  β) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 47209/10-05-2005 

του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί αποδοχής της δωρεάς, γ) 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: 15772/19-10-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. 

(περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών). 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

τη χορήγηση δύο (2)  χρηματικών βραβείων ύψους 5.000,00€ έκαστο σε  πτυχιούχους   του Τμήματος 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά 

Αζαριά». 

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση  των χρηματικών  βραβείων: 

1. Να είναι εγεγγραμένοι στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ κατά το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2017-

2018 και απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2021–2022 (πέντε βασικά έτη σπουδών) ή κατά 

την πρώτη εξεταστική περίοδο (Ιουνίου) ή κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου), 

2. Να έχουν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, όχι κάτω από 7,5 ( με άριστα το βαθμό 10), 

      Σε περίπτωση ισοβαθμίας (στο βαθμό πτυχίου) δύο (2) ή περισσοτέρων των δύο (2) ατόμων, θα 

επιλέγεται όποιος έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο βαθμό στα μαθήματα: α) Σύνθετες Κινητές 

Προσθετικές Αποκαταστάσεις - Γηροδοντοπροσθετική του Θ΄εξαμήνου και β) Κινητή Προσθετική – 

ΚΣΑΑ του Ι΄εξαμήνου.  

      Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2)  ή περισσοτέρων των δύο (2) ατόμων στην εξέταση και των 

παραπάνω μαθημάτων, το βραβείο θα μοιράζεται ισόποσα  στα άτομα που ισοβαθμούν στην εξέταση 

των παραπάνω μαθημάτων. 

3. Να κατάγονται  – κατά προτίμηση – από τους νομούς Ημαθίας και Πιερίας,  

      Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων από τους παραπάνω Νομούς, θα επιλέγονται οδοντίατροι 

καταγόμενοι από άλλες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίοι όμως θα πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις 

χορήγησης του βραβείου.   

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη χορήγηση των χρηματικών βραβείων 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής γνωστοποιεί μετά από αίτημα του Τμήματος 

Κληροδοτημάτων:  

     α) έγγραφο με τα ονόματα των αποφοίτων που συγκέντρωσαν στις δύο εξεταστικές περιόδους (Ιουνίου 

και Σεπτεμβρίου) την μεγαλύτερη βαθμολογία και  

β) πιστοποιητικό  σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει  το ακαδημαϊκό έτος 

εγγραφής των αποφοίτων, ο συνολικός βαθμός πτυχίου και η βαθμολογία στα μαθήματα: α) Σύνθετες 

Κινητές Προσθετικές Αποκαταστάσεις - Γηροδοντοπροσθετική του Θ΄εξαμήνου και β) Κινητή 

Προσθετική – ΚΣΑΑ του Ι΄εξαμήνου.  

2. Το Τμήμα Κληροδοτημάτων στη συνέχεια διαβιβάζει με έγγραφο τα παραπάνω δικαιολογητικά στην 

Ειδική Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικογένειας του αείμνηστου 

καθηγητή Χανανιά Αζαριά, από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. ή από τον εκπρόσωπό του και από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος  Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν τα δύο (2) 

χρηματικά βραβεία της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά». 

3. Η επιλογή της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων 

(klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα) και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της δωρεάς. 

http://www.klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα
ΑΔΑ: 6Α0746Ψ8ΧΒ-Δ7Φ



Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα 

Κληροδοτημάτων (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην  Διοίκησης)  τηλ. 2310/99 5214 οι 

δικαιούχοι των χρηματικών βραβείων προκειμένου να τους χορηγηθεί το ποσό των 5.000,00€ στον 

καθένα: 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  

2. Πιστοποιητιικό οικογενειακής κατάστασης μόνο αν θα προκύπτει η τυχόν καταγωγή  είτε από την 

πατρική είτε από την μητρική γραμμή του υποψηφίου από τους νομούς Ημαθίας και Πιερίας 

Η απονομή του βραβείου θα γίνει στην διάρκεια της πρώτης τελετής ορκομωσίας αμέσως μετά τη λήξη 

της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. 

Η καταβολή του χρηματικού ποσού των βραβείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας 

συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό των δικαιούχων (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. 

Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος τους), σε βάρος του λογαριασμού της 

Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» σε λογαριασμό που διαθέτουν οι  δικαιούχοι. 

 

 

                                                                            Θεσσαλονίκη: 20-07-2022 

                                                             

Με εντολή του Πρύτανη 

Η Προϊσταμένη 

της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΑΤΚΟΥ 
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