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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχικά προκηρύσσονται οι υποτροφίες και οι προκηρυσσόμενες θέσεις αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν
αίτηση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Συγκροτείται τριμελής
ιδρυματική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και μετά την αξιολόγηση των
αιτήσεων καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες υποτρόφων, που εγκρίνονται από την
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., και αναρτώνται τα αποτελέσματα
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν ένσταση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εντός πέντε εργάσιμων ημερών, κατά τις ώρες 09.00-14.00, στη γραμματεία του
Ε.Λ.Κ.Ε.. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από τριμελή ιδρυματική
επιτροπή και τα αποτελέσματα των ενστάσεων εγκρίνονται από την Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των
υποψηφίων υποτρόφων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής και παρουσία των
υποψηφίων.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αρχικά λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου για το
πιο πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχει εκκαθαριστικό φορολογικής
δήλωσης.
Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας
εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου εφόσον δηλώνει ατομικό
εισόδημα. Αυτό αναγράφεται:
α) στο οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου. Γι’ αυτό τον σκοπό
κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα ή
κηδεμόνα ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών
συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β.
Ή
β) στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου.
Υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα (οικογενειακό/ατομικό) ως µοριοδοτούµενο
κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του προηγούμενου
φορολογικού έτους, που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι
οποίες υποβλήθηκαν το τρέχον έτος. Αναλυτικότερα:
i.

Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα των υπόχρεων
γονέων/κηδεμόνων του/της φοιτητή/τριας, που είναι εξαρτώμενο τέκνο,
κατά το τρέχον φορολογικό έτος π.χ. 2019 (εισόδημα προηγούμενου έτους
π.χ. 2018).

ii.

Ως ατοµικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του
υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κρίνεται
απαραίτητη. Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά
σημειώματα γονέων άλλων φορολογικών ετών δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.
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Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την υποτροφία είναι διαζευγμένοι, για
τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των
δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντος υποτροφία, η επιμέλεια
του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα, οπότε
υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού. Σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπ’
όψιν το διαζύγιο των γονέων με επιπρόσθετη μοριοδότηση και θα πρέπει να
προσκομίζεται το διαζευκτήριο των γονέων και η απόφαση της επιμέλειας.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ως προς τα κοινωνικά κριτήρια, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω:
Πρώτον, η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου, δηλαδή αν είναι:

Γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων. Ως τέτοιος νοείται ο
γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης
υποτροφίας, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. (Το δικαίωμα
αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη
συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα άγαμα τέκνα έως 18 ετών. Ως ημερομηνία
συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψήφιων ορίζεται η
31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση
των αιτήσεων υποτροφίας. Ο υποψήφιος, ο οποίος είναι γονέας προστατευόμενου
μέλους ή μελών, θα λαμβάνει επιπρόσθετα μόρια στις ακόλουθες τρεις
περιπτώσεις:
•

Α) Γονέας προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμΕΑ: Αφορά γονείς ανηλίκων
τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η αναπηρία του/των
παιδιού/ών προκύπτει από γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας), Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις
Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης
(O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό
αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται ότι γνωματεύσεις και
αποφάσεις, στις οποίες δεν διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια
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της αναπηρίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Στις περιπτώσεις, όπου έχει
χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν
απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
Παράλληλα υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•

Β) Άγαμος γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων. Σε αυτή
την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86, όπου
ο υποψήφιος για υποτροφία θα δηλώνει ότι είναι άγαμος.

•

Γ) Διαζευγμένος ή σε διάσταση γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων
τέκνου/ων. Σε περίπτωση διάζευξης θα πρέπει να συνυποβάλλεται το
διαζευκτήριο και β) σε περίπτωση διάστασης θα προσκομίζεται
φωτοαντίγραφο οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή υπεύθυνη δήλωση,
όπου ο φοιτητής θα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση. Επίσης οι
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια.
Ορφανός/ή από τον έναν ή και τους δύο γονείς. Σε αυτή την περίπτωση οι
υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος
γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από
τον έναν ή και από τους δύο γονείς.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
Επιπροσθέτως, κριτήριο αποτελεί και η αναπηρία του υποψήφιου, όπως αυτή
προκύπτει από γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή
Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές
των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Ο.Α.Ε.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται ότι
γνωματεύσεις και αποφάσεις, στις οποίες δεν διευκρινίζεται το ποσοστό ή η
χρονική διάρκεια της αναπηρίας, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
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Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

Αναπηρία γονέα/ων - αδελφού/ής/ών του υποψήφιου
1. Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο για τους υποψήφιους που έχουν
ανάπηρο/ους γονέα/εις ως προστατευόμενο/α μέλος/η τους και αποδεικνύουν το
συγκεκριμένο πρόβλημα με τα εξής δικαιολογητικά:
•

α) γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή
Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από
διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις
οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της
διάρκεια. Επισημαίνεται ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις, στις οποίες δεν
διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας, δεν θα
λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επίσης στις περιπτώσεις, όπου έχει χορηγηθεί πριν
την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού,
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου
εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

•

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει
την αναπηρία και

•

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όπου θα διευκρινίζεται ότι ο/οι γονέας/είς
δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης για το αντίστοιχο
φορολογικό έτος που εξετάζει κάθε φορά η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική
για τη λήψη των μορίων του συγκεκριμένου κριτηρίου.
2. Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :
Α) όταν ο υποψήφιος και ο/η αδελφός/ή του είναι άγαμοι και
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Β) όταν ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί
δικαστικός συμπαραστάτης του πιο πάνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
την οποία οφείλει να προσκομίζει.
Για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτούνται τα α και β δικαιολογητικά της
παραπάνω παραγράφου.

Προστάτης οικογένειας. Αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους και συγκεκριμένα
τον/την μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου:
α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να
βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας ή
β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια ή
γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας.
Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους, οι οποίοι
τεκμηριώνουν την πολυτεκνική ιδιότητά τους με πιστοποιητικό από την Ανώτατη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα
πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του
τελευταίου εξάμηνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας και να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της
πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους των οποίων οι
γονείς έχουν τρία τέκνα. Θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή
τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία αίτησης της χορήγησης
υποτροφίας είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
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Αδέλφια φοιτητές. Αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν άγαμα
αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σχετική βεβαίωση φοίτησης των
αδελφών τους, στην οποία πιστοποιούνται οι σπουδές τους κατά το τρέχον εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Ως
ημερομηνία συμπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας (24ου) ορίζεται η 31/12
του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των
αιτήσεων υποτροφίας.
Αίτηση για υποτροφία δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές/τριες που έχουν
αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή
Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία
διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του/της φοιτητή/τριας. Μόνιμη κατοικία των
γονέων νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή και όχι η
πόλη στην οποία διαμένει προσωρινά ο φοιτητής λόγω των σπουδών του.
Μοριοδοτείται όταν αυτή είναι διαφορετική από την πόλη στην οποία διαμένει ο/η
φοιτητής/τρια. Χορηγείται από τη Δημοτική Αστυνομία και, όπου αυτή δεν υπάρχει,
από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των γονέων του. Η υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο.

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ
Για τους φοιτητές πέραν του 1ου έτους, αξιολογείται η επίδοσή τους στα μαθήματα
που έχουν επιλέξει κατά το ημερολογιακά προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το ακαδημαϊκό έτος στη διάρκεια του οποίου αιτούνται τη
χορήγηση υποτροφίας.
Μοριοδοτείται το άθροισμα των προβιβάσιμων τελικών βαθμολογιών των
μαθημάτων, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος κατά το ημερολογιακά προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος από αυτό, στη διάρκεια του οποίου αιτείται τη χορήγηση
υποτροφίας.
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Ο συνολικός αυτός βαθμός εντάσσεται σε μία από τρεις κατηγορίες αξιολόγησης,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η μοριοδότηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων παρατίθεται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των
υποψηφίων υποτρόφων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οικογενειακό/ατομικό
εισόδημα προηγούμενου
φορολογικού έτους

α) Οικογενειακό 0 - 7.000,00 €

30

β) Ατοµικό 0 - 3.500,00 €
α) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 €

25

β) Ατοµικό 3.501,00 - 5.000,00 €
α) Οικογενειακό 10.001,00 - 16.000,00 €

20

β) Ατοµικό 5.001,00 - 8.000,00 €
α) Οικογενειακό 16.001,00 - 25.000,00 €

15

β) Ατοµικό 8.001,00 - 12.000,00 €
α) Οικογενειακό 25.001,00 - 30.000,00 €

10

β) Ατοµικό 12.001,00 - 15.000,00 €
α) Οικογενειακό 30.001,00 - 35.000,00 €

5

β) Ατομικό 15.001,00 - 20.000,00 €
α) Οικογενειακό > 35.001,00 €

0
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β) Ατομικό > 20.000,00 €
Τέκνο διαζευγμένων γονέων

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΟΡΦΑΝΟΣ/Η

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΑΔΕΛΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ένα παιδί

5

Δύο παιδιά

10

Άνω των δύο παιδιών

15

Γονέας με προστατευόμενο/α μέλος/η
ΑμΕΑ

10

Άγαμος γονέας με προστατευόμενο/α
μέλος/η

5

Διαζευγμένος ή σε διάσταση γονέας με
προστατευόμενο/α μέλος/η

5

Από τον έναν γονέα

5

Και από τους δύο γονείς

10

<67%

10

≥67%

15

<67%

3 (x αριθμό
ανάπηρων μελών)

≥67%

5 (x αριθμό
ανάπηρων μελών)

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5
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ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3

ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

10

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άθροισμα βαθμολογιών από
προβιβάσιμα μαθήματα*

Καλώς 20-40

5

Λίαν Καλώς 41- 65

10

Άριστα 66 και άνω

15

*Οι συγκεκριμένες ακαδημαϊκές κλίμακες έχουν ως κατώτατο άκρο τα 4
προβιβάσιμα μαθήματα (Μ.Ο.: 5 x 4 μαθήματα= 20) και διαβαθμίζονται κατά τα
παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ο μέγιστος
αριθμός δήλωσης υποχρεωτικών μαθημάτων ανά έτος είναι τα 12 μαθήματα.

Υποτροφία δεν χορηγείται σε υποψήφιους που έχουν υπερβεί το σύνολο των 5
ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από τα Τμήματα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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