
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται υποτροφία 
να προσκομίσουν στην Γραμματεία (κ. Αχτσίογλου Κυριακή), τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από τη Γραμματεία 
έντυπο Ι.Κ.Υ.) 

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής 
Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες επίδοσης (πρωτότυπο ή 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό καθαρό 
φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των 
γονέων του, έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή 
βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή 
φορολογικής δήλωσης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην 
Γραμματεία μέχρι 14-3-2014. 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 18-3-2014. 

Οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται υποτροφία φαίνονται 
παρακάτω. 

Α. Υποτροφία Εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2012. 

Υπότροφος εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2012 δεν 
υπάρχει. 

Β. Υποτροφία  για την Επίδοση ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 

Για το Α΄ έτος: 

A) Αυτός/ή που γράφτηκε το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους  2011-2012 και ολοκλήρωσε το Α΄ 



έτος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Α εξάμηνο και 
Β εξάμηνο): 
Οικονόμου Ανδρέας (Α.Μ. 3357) δικαιούται υποτροφία 
και βραβείο, για την επίδοσή του στο Α και Β εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
Για το Β΄  έτος: 

B) Αυτοί/ές που γράφτηκαν το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους  2010-2011 και ολοκλήρωσαν το Β΄ 
έτος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Γ εξάμηνο και 
Δ εξάμηνο): 
Φυτόπουλος Παύλος (A.M. 3193) δικαιούται υποτροφία 
και βραβείο, για την επίδοσή του στο Γ και Δ εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
Ακριτίδου Νικολέττα (A.M. 3229) δικαιούται υποτροφία , 
για την επίδοσή της στο Γ και Δ εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012: 
 
Για το Γ΄  έτος: 

Γ) Αυτοί/ές που γράφτηκαν το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους  2009-2010 και ολοκλήρωσαν το Γ΄ έτος 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Ε εξάμηνο και ΣΤ 
εξάμηνο): 

Σπανού Γεώργιος (A.M. 3141) δικαιούται υποτροφία και 
βραβείο, για την επίδοσή του στο Ε και ΣΤ εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
Δεν βρέθηκε  άλλος φοιτητής/τρια που να δικαιούται 
υποτροφία , για την επίδοσή του/ης στο Ε και ΣΤ εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
 
 



 
 
Για το Δ΄  έτος: 

Δ)Αυτοί/ές που γράφτηκαν το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους  2008-2009 και ολοκλήρωσαν το Δ΄ έτος 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Ζ εξάμηνο): 

Δεν βρέθηκε φοιτητής/τρια που να δικαιούται   βραβείο, 
για την επίδοσή του/ης στο Ζ  εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2011-2012. 
 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


