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Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.        
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών       
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 474 563 
Fax:  2310 474 569       Ημερομηνία: 04/06/2020 
E-mail:  rc@ihu.edu.gr      Αριθμός Πρωτοκόλλου:17460/2020  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές 

Πανεπιστήμιο» 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΨΣΔΩ46ΨΖ3Π-714 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος » με Κωδικό ΟΠΣ 

5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με  Κωδ. Έργου 80353, (αρ. πρωτ. 

Πρόσκλησης 3746/05-07-2018, κωδ. ΕΔΒΜ 85), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 

8871/31.1.2020 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ) και έχοντας 

υπόψη:  

1. Το ν. 4610//2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».  

2. Το νόμο 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το νόμο 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις (Α΄112). 
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4. Το νόμο 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄265). 

5. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις»  (Α΄114). 

6. Την με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (ΦΕΚ 5968/31.12.2018). 

8. Την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με 

κωδ.  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3587/Α.Π.: 1995/03.04.2019,με κωδ. ΕΔΒΜ97 

09. Την από 114/10.01.2020 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων 

κοινωνικής μέριμνας φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» και MIS 5048170 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» [Α.Π./ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.: 8322/17.01.2020]. 

10. Το Σχέδιο  Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 02 « Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών», της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 

[Α.Π./ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.: 9233/12.02.2020]. 

12. Την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ (Αρ. Συνεδρίασης 

30/13-05-2020 - θέμα Α3.10) για την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας. 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 

 

προκηρύσσει την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των 

Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) του ακαδημαϊκού έτος 2019-2020, που 

επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου», να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα 

με την ακόλουθη πρόσκληση, σύμφωνα τα ακόλουθα: 

 
Συνοπτική Περιγραφή  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5048170 το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σας ενημερώνουμε ότι όλοι εγγεγραμμένοι 

φοιτητές/φοιτήτριες, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ οι οποίοι σπουδάζουν σε Τμήματα 

των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου με τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αξιολογούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

(ΤΔΠ)  

Η επιδότηση ενοικίου αφορά κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς 

φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4)  για το Ακαδημ. Έτος έτος 2019-2020 (1-

10-2019 έως 31-07-2020) και για δέκα (10) μήνες (Α’ ΚΫΚΛΟΣ)  

Οι υποτροφίες  αποσκοπούν να στηρίξουν φοιτητές για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής 

ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών βάσει κριτηρίων 

ακαδημαϊκής επίδοσης  και εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚΟ) 

 

Αναλυτικότερα προβλέπονται ότι μπορούν να λάβουν υποτροφία: 

1. δικαιούχοι ατομικών συμβάσεων μίσθωσης με αποζημίωση έως 150€/μήνα,  

2. δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης των δύο ατόμων με αποζημίωση έως 250€/μήνα και για τους 

δύο (έως 125€/μήνα/άτομο) 

3. δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης των τριών ατόμων με αποζημίωση έως 350€/μήνα και για 

τους τρεις (έως 116,66€/μήνα/άτομο). 

Το ποσοστό παλαιών και νέων ωφελούμενων φοιτητών κατανέμεται σε 80% και 20% αντίστοιχα, χωρίς 

αυτό να είναι δεσμευτικό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο αριθμός μιας κατηγορίας υποψήφιων 

για επιδότηση ενοικίου (παλαιοί προπτυχιακοί φοιτητές ή πρωτοετείς)  οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου υπολείπεται του αριθμού των διαθέσιμων για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία θέσεων ωφελούμενων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, μετά 

από εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου της πράξης, δύναται να τροποποιεί είτε την ποσόστωση 

της συγκεκριμένης κατηγορίας είτε τις παραπάνω προϋποθέσεις προς το ευνοϊκότερο, ιδίως όσες 

άπτονται της ακαδημαϊκής επίδοσης και των κοινωνικών, οικογενειακών και οικονομικών κριτηρίων 

(ΕΚΟ), κατά τρόπο ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή  απορρόφηση των εγκεκριμένων κονδυλίων.  

 

Παρόλη την καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης, τονίζεται ότι η έναρξη υλοποίησης της 

πράξης θα είναι η 01/10/2019 με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν μισθωτήριο 

σε ισχύ το οποίο καλύπτει την προαναφερόμενη ημερομηνία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 1) Αίτηση Υποψηφιότητας, 2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 

3) Εκκαθαριστικό των γονέων ή εκκαθαριστικό του φοιτητή/φοιτήτριας αν υποβάλει μόνος του 

φορολογική δήλωση για εισοδήματα της χρήσης 2019. 4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5) 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία να αναφέρει ότι: α) Δεν λαμβάνουν υποτροφία από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή, β) Τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι ακριβή και αληθή και γ) παρέχουν τη 

συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την κατάταξη των υποψηφίων, για 

την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων. Επίσης, παρέχουν τη συναίνεσή τους για την λήψη γνώση των 

προσωπικών τους δεδομένων από τους συνυποψηφίους τους, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων 

βάσει του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Γραφείο 

Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη  Σερρών) που βρίσκεται στην διεύθυνση 

Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι από Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020 

έως Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 12:00 μ. Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται 

Δικαιολογητικά για Επιδότηση Ενοικίου φοιτητών (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου. Με την 

αυτοπρόσωπη ή με courier κατάθεση του φακέλου ο φοιτητής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και 

θα υπογράφει σε σχετική λίστα δηλώνοντας τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία.  

Εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία του στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr 

από 04 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή  26 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00πμ 

 

Στο τέλος της περιόδου υποβολής, το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας θα καταθέτει τους κλειστούς 

φακέλους στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

(Πανεπιστημιούπολη Σερρών). Ο ΕΛΚΕ, αφού παραλάβει από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τη λίστα 

με το σύνολο των αιτήσεων, στη συνέχεια θα διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή τα στοιχεία των 

αιτούντων φοιτητών για έλεγχο, μοριοδότηση και αξιολογική κατάταξη. Τα κριτήρια αξιολόγησης/ 

μοριοδότησης/κατάταξης σχετίζονται με δύο διακριτές κατηγορίες:  

Α. Την ακαδημαϊκή επίδοση (1η κατηγορία) και  

Β Κοινωνικοοικονομικά (ΕΚΟ/2η κατηγορία). 

Συμμετοχή κάθε κατηγορίας στην τελική αξιολόγηση 50%. (Παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα Α) 

 

Θα κατατεθούν:  

 Εκκαθαριστικό σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) του φορολογικού 

έτους 2018 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του και το 

αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση. 

Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια 

παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από τον τόπο καταγωγής του. 

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία αφορά γενικές δεσμεύσεις του υποψηφίου 

σχετικά με την συμμετοχή του στο έργο επιδότησης ενοικίου  

 

Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν έχει ενεργό συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές 

Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν 

προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του, απορρίπτεται  από τη διαδικασία αξιολόγησης, 

ανεξαρτήτως οικονομικού εισοδήματος και κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚΟ). 

 

Φοιτητές οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης δεν πρέπει να έχουν λάβει: 

1. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000€,  ακαδ. Έτους 2018-2019  

2. Οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών 

που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2018-2019 του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης 

Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» ή  
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3. Οποιασδήποτε άλλης μορφής ενίσχυσης στέγασης που τυχόν υπάρξει για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020 (θα υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση). 

 

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις 

προθεσμίες που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι 

αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται 

δεκτές. 

2. Να έχει την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου που εδρεύει 

στην πόλη (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη). 

3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του, του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει 

τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 

προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής 

δήλωσης τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά. 

5. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα 

μέχρι 30 χλμ. από την πόλη Φοίτησής του. Με απόφαση της τοπικλης Επιτροπής διαχείρισης 

του έργου   η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 20 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα 

αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους 

είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου Νομού. 

6. Η μίσθωση θα αφορά ακίνητο που βρίσκεται στην πόλη σπουδών του φοιτητή. 

7. Ως μισθωτής θα πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος ο φοιτητής ή γονέας του. 

8. Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής 

ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

9. Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος. Ο χρόνος 

φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση 

οικειοθελούς διακοπής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη 

συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η οικειοθελής διακοπή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη 

Γραμματεία του οικείου τμήματος. 

10. Να μην εκπονεί την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού όπου διαμένει. 

 

Μετά τις ενστάσεις και την οριστικοποίηση των επιλεγέντων, οι φοιτητές (που κατέθεσαν την αίτηση 

τους στην online  πλατφόρμα) και εντάχθηκαν στους πίνακες των επιλεχθέντων θα κληθούν να 

προσκομίσουν επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα (εφόσον τα επικαλούνται) σε  έντυπη μορφή ώστε 

να ελεγχθεί η γνησιότητά τους. 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ είναι: 
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1 Εάν ο γονιός του είναι άνεργος, βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι 

εγγεγραμμένος. 

2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των 

γονέων τους  

3 Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι 

υπότροφο) σε ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα 

προσκομίσει αντίστοιχα σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής 

του ή βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. 

4 Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας 

από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 

5 Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική 

απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν 

αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία 

για τα εισοδήματα και των δύο γονέων. 

6 Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας άνω του 67%, του ιδίου ή των 

γονέων του, θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, 

όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. 

 

Οι ανωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:  

 

Ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους (2018-2019). 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό 

(λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο 

εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και το 

οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του 

υπόχρεου ή της συζύγου του  

 

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών 

δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος, ο υπολογισμός του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπόψη το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.  

 

Μέλη οικογένειας του υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτημένα μέλη, 

συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, στην 

οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος. Εξαρτημένα μέλη: Τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 

 

Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, 

ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα 

όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Οι συντελεστές 

βαρύτητας των κριτηρίων και το σύστημα βαθμολόγησης αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας 

πρόσκλησης. 
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Απόδοση υποτροφίας  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των 

Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια από το Υποέργο 2 της Πράξης καταρτίζει την 

προσωρινή λίστα δικαιούχων. Στη συνέχεια παρέχεται 5ήμερος προθεσμιακά ενστάσεων,  Ακολουθεί 

ο έλεγχος των ενστάσεων και η οριστικοποίηση του πίνακα μοριοδότησης/κατάταξης.. Η διοικητική 

διαδικασία θα ολοκληρωθεί με  την προσκόμιση των συμβολαίων ενοικίασης και την υπογραφή 

ατομικών συμβάσεων επιδότησης ενοικίου 

Ακολουθεί, η διαδικασία απόδοσης της υποτροφίας (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) που 

υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ.. Ειδικά για την παρούσα προκήρυξη (Α ΚΥΚΛΟΣ) η απόδοση θα γίνει στο 

σύνολό της (εφάπαξ).  

 

Υποχρεώσεις υποτρόφου 

 Ο/Η υπότροφος οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σερρών για κάθε 

μεταβολή της φοιτητικής του κατάστασής (ορκωμοσία, διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.).  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (02) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

(Πανεπιστημιούπολη Σερρών)» διακόπτει άμεσα την υποτροφία, που παραχωρείται αυτοδικαίως στο 

επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα κατάταξης. 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν- επικυρωθούν με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης 

όλων των υποψηφίων. Με επιλέξιμους τους 70 πρώτους 

 

Σε περίπτωση κωλύματος ενός ή περισσοτέρων από τους επιλεχθέντες υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999. Ο/η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής-έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής 

Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.  

 

Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης του τελικού πίνακα κατάταξης της Ε.Ε.Δι. του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ 

κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  

 Φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνουν υποτροφία από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή αποκλείονται από τη διαδικασία.  

 

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται: 

 • Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

• Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.  
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• Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα 

αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη 

η σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

 

Αξιολόγηση των προτάσεων – Λοιποί όροι 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται 

εκείνες που αφενός πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω και αφετέρου 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη μοριοδότηση, μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού υποτροφιών, 

όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας 

με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνάπτει σύμβαση υποτροφίας με τον επιλεγέντα. 

3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα κατατεθούν με τον τρόπο και στο χρονικό διάστημα 

που περιγράφεται στο τμήμα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης 

4. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται 

μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

5. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση 

υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς 

ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

6. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, 

προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως 

ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα 

του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι δυνάμει της 

διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο 

έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην 

παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη 

αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση 

της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. 

7. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 

αίτησης υποτροφίας δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 
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ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με mail. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) που εμφανίζει το 

μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό παράγοντα και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας β) αυτού του οποίου η 

οικογένεια εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό προστατευόμενων μελών. 

8. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στην  παρούσα πρόσκλησης, 

δικαιολογητικά , δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

10. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς 

και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

11. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιέχονται σε πρακτικό που συντάσσεται από την ορισθείσα 

Επιτροπή Αξιολόγησης, εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΔI.ΠA.Ε., αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του 

Ε.Λ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκειμένου να λαμβάνουν πλήρη γνώση αυτών όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

12. Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) 

δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Ε.Δι., σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 64 παρ.3 περ. ε) του ν. 4485/2017. Η ένταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων. 

13. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων 

τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 

45/9.3.1999) 

14. Οι υποψήφιοι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι 

συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους, από τον ΕΛΚΕ του 

Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310474580, 

email: rc@ihu.edu.gr  

Σε περίπτωση επιλογής, συναινούν στη χρήση των στοιχείων και αποστολή τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την αναρτητέα στη «Διαύγεια» απόφαση επιλογής και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης 

υποτροφίας (Σκοπός επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου 

υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται εντός ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του ΕΛΚΕ 

του ΔΙΠΑΕ. 

15. Ο ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ ρητά δηλώνει και οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναγνωρίζουν και αποδέχονται 

mailto:rc@ihu.edu.gr
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ανεπιφύλακτα, ότι το υπό ανάθεση έργο μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που σχετίζονται 

με την υλοποίηση του έργου για οποιαδήποτε αιτία να μην ανατεθεί εντέλει ή/και να μην υλοποιηθεί.  

Ως "ανωτέρα βία" στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται 

ότι σημαίνει η κατάσταση κατά την οποία ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή ο ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ αντιμετωπίζει 

εμπόδια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, στην υλοποίηση των έργων και εν γένει στη 

δυνατότητα συνέχισης χρηματοδότησης των έργων, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε λόγου πέραν της 

ευθύνης του, ήτοι ενδεικτικά σε περιπτώσεις Πολεμικών Ενεργειών, 

Απεργιών, Ανταπεργιών, Πλημμύρων, καθυστερήσεων πτήσεων, καταστάσεων που πλήττουν τη 

δημόσια υγεία, επιβολής περιοριστικών μέτρων λόγω εξάπλωσης ιών, ασθενειών κ.α. Στην παρούσα 

περίπτωση εμπίπτει και η τυχόν περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  (υποέργο 02) υποτροφιών/ επιδότησης ενοικίου 

των φοιτητών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ,ΚΑΒΑΛΑ) μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη 

Σερρών στο 2321049147  email  topouzi@teicm.gr από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από Δευτέρα 

έως Παρασκευή.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

(sites.diavgeia.gov.gr/hua), στο site του ΔΙ.ΠΑ.Ε https://rc.ihu.gr/, και των Τμημάτων αυτού και στο 

site του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση a3@epeaek.gr  

 
 
 

Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
 
 
 
 
 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων Βαθμολόγησης 

Κριτήρια και Μοριοδότηση 

(Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

I. Κριτήρια επίδοσης  

https://rc.ihu.gr/
mailto:a3@epeaek.gr
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a. Φοιτητής που έχει περάσει συνολικά τουλάχιστον 20 διδακτικές μονάδες στα 2 τελευταία εξάμηνα 

φοίτησης (χειμερινό ’19-‘20 και εαρινό ’18-‘19) ή τουλάχιστον 10 διδακτικές μονάδες για όσους 

βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών. 

 

II. Εισοδηματικά κριτήρια (Μέγιστο Επιτρεπόμενο Εισόδημα). 

a. Φοιτητής με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε 

τέκνο. 

b. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, του οποίου η οικογένεια έχει εισόδημα μικρότερο των 

30.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε αδελφό. 

III. Κοινωνικά κριτήρια. 

a. Φοιτητής γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. 

b. Φοιτητής ή τέκνο ή σύζυγος αυτού κωφάλαλοι ή τυφλοί ή νεφροπαθείς ή με αναπηρία άνω του 67% 

ή σοβαρή ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009.  

c. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, ο οποίος έχει μείνει ορφανός. 

d. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, με γονέα κωφάλαλο ή τυφλό ή νεφροπαθή ή με αναπηρία 

άνω του 67% ή σοβαρή ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 

3794/2009. 

I. Μόρια επίδοσης (ΕΠ.Σ) 

ΕΠ.1 = Συνολικές διδακτικές μονάδες που έχει περάσει ο φοιτητής έως την εξεταστική χειμερινού ’19-‘20 

ΕΠ.2 =  Έτος σπουδών φοιτητή στην εξεταστική χειμερινού ’19-‘20 

ΕΠ.3 = ΕΠ.1 / ΕΠ.2 (ο μέσος όρος των διδακτικών μονάδων ενός φοιτητή ανά έτος) 

ΕΠ.Μ = Η μέγιστη τιμή ΕΠ.3 ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι υποψήφιοι που θα 

αποκλειστούν κατά τον έλεγχο από τη διαδικασία. 

ΕΠ.Σ = (ΕΠ.3 / ΕΠ.Μ) x 500 (λαμβάνεται μόνο το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος) 

Σημείωση: Τα μόρια που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο είναι το μέγιστο 500 

ΙΙ. Μόρια εισοδηματικών και ΙΙΙ. κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚ.Σ) 

ΕΚ.1 = Μέγιστο Επιτρεπόμενο Εισόδημα– Δηλωθέν Εισόδημα 

Μοριοδοτούνται τα κοινωνικά κριτήρια με πολλαπλασιαστικό συντελεστή (ΠΣ) επί του ΕΚ.1, ως εξής: 

 Φοιτητής που δεν πληροί κανένα κοινωνικό κριτήριο, με ΠΣ=1,0. 

 Φοιτητής γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, ΠΣ=1,4. 

 Φοιτητής ή τέκνο ή σύζυγος αυτού κωφάλαλοι ή τυφλοί ή νεφροπαθείς ή με αναπηρία άνω του 67% ή σοβαρή ασθένεια, 

όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, ΠΣ=1,4.  

 Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, ο οποίος έχει μείνει ορφανός, ΠΣ=1,3. 

 Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, με γονέα κωφάλαλο ή τυφλό ή νεφροπαθή ή με αναπηρία άνω του 67% ή 

σοβαρή ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, ΠΣ=1,2. 

ΕΚ.2 = Το αποτέλεσμα που προκύπτει εφαρμόζοντας τη διαδικασία των πολλαπλασιαστικών συντελεστών (ΠΣ) 

ΕΚ.Μ = Η μέγιστη τιμή ΕΚ.2 ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι υποψήφιοι που θα 

αποκλειστούν κατά τον έλεγχο από τη διαδικασία. 

ΕΚ.Σ = (ΕΚ.2 / ΕΚ.Μ) x 500 (λαμβάνεται μόνο το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος) 

Σημείωση: Τα μόρια που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο είναι το μέγιστο 500 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (ΣΜ) 

ΣΜ = ΕΠ.Σ + ΕΚ.Σ 

Σημείωση: Τα μόρια που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο είναι το μέγιστο 1000 


