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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

 

Απόσπασμα Πράξης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Αριθ. 15 της 14ης Μαΐου 2020 

 

Στο Μαρούσι, τη 14η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 

44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και σύμφωνα με το Ν. 
3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της, Σαριδάκη Ιωάννη, συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι: 
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του 
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

3. Μουστάκας Γεώργιος, τ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων 
Εκπ/κών, Μέλος της Επιτροπής 
4. Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Μέλος της Επιτροπής. 
 

Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Χριστόφορος Κροντηράς, Pascal 
Normand και Βασίλειος Ρίζος. 
 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
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ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Υποτροφιών και 
προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές 

των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο 
πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 
Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  - ΕΚΤ). 
 
Για το θέμα 2.1 της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 

Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την 
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 

Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ 
2. Το άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και 
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους 

Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ 
3. Την αριθ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-4-2016) Υπουργική Απόφαση 
ανασυγκρότησης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

4. Την αριθ. 44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

5. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄ 

«Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα» 
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
7. Τη με αριθ. 5760/14-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
και MIS 5046473 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Την αριθ. 10/23-3-2018 (Θ. 5.2) Πράξης της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανάληψης διαχείρισης της Πράξης 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
9. Τον Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 7/22-2-2019 (Θ. 4.4) 

Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
10. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/3427/11-5-2020 εισήγηση της Επιστημονικής 
Υπεύθυνης της Πράξης, με συνημμένα:  

α. τροποποίηση Κανονισμού χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης  

β. σχέδιο Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές των 
Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο του 
Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

11.Την αριθ. 852/2020 [6ΝΝΔ46Ψ8ΧΙ-2ΞΝ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της  
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ομόφωνα αποφασίζει 
 

α. Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού χορήγησης υποτροφιών στο 
πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), 

σύμφωνα με το συνημμένο στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/3427/11-5-2020 εισήγηση της 
Επιστημονικής Υπεύθυνης της Πράξης σχέδιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473) ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
Ο ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) θα χορηγήσει συνολικά 192 υποτροφίες ύψους 1.000€ 

έκαστη σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίες αποσκοπούν 
στην υποστήριξη φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, με σκοπό την 
έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και στη διασφάλιση της ισότιμης 

συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών ΕΚΟ και ΑμΕΑ.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ο ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάθε ακαδημαϊκό έτος εκδίδει προκήρυξη χορήγησης 
υποτροφιών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Συγκροτείται 

τριμελής ιδρυματική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και μετά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες υποτρόφων, οι 
οποίοι 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. 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, η υποτροφία χορηγείται στον υποψήφιο με το 
χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
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 κατά κεφαλήν εισόδημα του 
υποψηφίου κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικό έτος βάσει 
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φορολογικής δήλωσης στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος 
ή εξαρτώμενο μέλος.  
Επισημαίνεται ότι ως κατά κεφαλήν εισόδημα ορίζεται 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 εξαρτώμενο μέλος, ο 

υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα 
φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ’ όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα.  

Εάν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του φοιτητή, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του φοιτητή (ατομικό 

εκκαθαριστικό). Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει ατομική φορολογική 
δήλωση υποχρεούται να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβάλει 
ατομική φορολογική δήλωση. 

Σημειώνεται ότι η αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κρίνεται 
απαραίτητη. Διευκρινίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα ατομικά ή γονέων, άλλων φορολογικών ετών, δεν λαμβάνονται 

υπ’ όψιν.  
Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την υποτροφία είναι 
διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν 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 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. 
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 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.  

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  
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. 
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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. 
 

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.  

Ο συνολικός αυτός βαθμός εντάσσεται σε μία από τρεις κατηγορίες 
αξιολόγησης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης. 
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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   

Κατά κεφαλήν εισόδημα 
προηγούμενου φορολογικού 

έτους  

 0 - 2.500 €   30 

 2.501€ - 5.000 €  20 

5.001€ - 7.500€ 10 

7.501€ - 10.000€ 5 

> 10.000€ 0 

Τέκνο διαζευγμένων γονέων  5 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 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 

ΟΡΦΑΝΟΣ/Η Από τον έναν γονέα 5 

Και από τους δύο γονείς 10 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ <67% 10 

≥67% 15 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-
ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

<67% 3 (x αριθμό ανάπηρων 
μελών)  

≥67% 5 (x  αριθμό 
ανάπηρων μελών) 

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 5 

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 5 

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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β. Εγκρίνει την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση 64 υποτροφιών σε 
φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο 

πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 
Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», σύμφωνα με το συνημμένο 

στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/3427/11-5-2020 εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης 
της Πράξης σχέδιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

 

 
 
 

 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
  

Τηλέφωνο: 210 2896974  Αριθ. Πρωτ.:  

Fax: 210 2835647  Ημερομηνία:  

e-mail: vmatsouka@aspete.gr    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές 

εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

(MIS: 5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» με MIS: 5046473, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο)», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Καλλιόπη Κουνενού, και σύμφωνα με την αριθ. ………………. Πράξη 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την 
αριθ. ……………………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, προκηρύσσει τη 
χορήγηση συνολικά 64 υποτροφιών ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς 

φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ως 
εξής: 

 

1. Αριθμός υποτροφιών 

     Τμήμα 
 
 

 
Έτος 
σπουδών 

Εκπαιδευτικών 
Πολιτικών 
Μηχανικών 

Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 

2ο 4 4 4 4 

3ο 4 4 4 4 

4ο 4 4 4 4 

5ο 4 4 4 4 

Σύνολο 16 16 16 16 
 
  

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

mailto:vmatsouka@aspete.gr
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2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Κανονισμό χορήγησης 

υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ), όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. [Πράξη αριθ. 7/22-2-2019 (Θ. 4.4), 

(ΑΔΑ: 6ΦΕΣ46Ψ8ΧΙ-Ξ7Σ)].  
 

3. Τρόπος υποβολής αίτησης 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο 
φάκελο. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή 

ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) 
στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 

…/…/2020. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης επιτρέπεται 
μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Στον 

φάκελο της αίτησης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
 

Ονοματεπώνυμο: ………………………… 
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.): ………………………… 
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): ………………………………….. 
 

ΠΡΟΣ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  

Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 
 

Αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών ………… Μηχανικών 
στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

Αριθ. πρωτ. Προκήρυξης: ………/…. -….-…….. 
 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται τα εξής δικαιολογητικά:  
1) Αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα). 

2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου. 
3) Έντυπο «Ενημέρωση - Δήλωση συγκατάθεσης για τη συλλογή και 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». 

4) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) έτους 
2019 (εισόδημα έτους 2018) που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του υποψήφιου και των 
γονέων εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή του/της συζύγου εφόσον είναι 

έγγαμος. Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει ατομική φορολογική δήλωση 
υποχρεούται να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει 
υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση για το έτος 2019. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην περίπτωση, όπου ο/η υποψήφιος/α 
καλείται να πιστοποιήσει την ιδιότητα του/της ως άγαμου γονέα με 
προστατευόμενο/α ανήλικο/α τέκνο/α ή σε διάσταση γονέα με 

προστατευόμενο/α ανήλικο/α τέκνο/α, σε περίπτωση κατά την οποία είναι 
αδύνατον να προσκομίσει δικαστική απόφαση που θα πιστοποιεί τη διάσταση. 
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στις περιπτώσεις όπου ο/η 

υποψήφιος/α καλείται να πιστοποιήσει τον θάνατο του ενός ή και των δύο 
γονέων, την αναπηρία του/της υποψήφιου, την αναπηρία γονέα/ων – 
αδελφού/ής/ών του/της υποψήφιου, την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης 

οικογένειας, την ιδιότητα του, ως γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων 
τέκνου/ων, ειδικότερα ως γονέας προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμΕΑ, ως 
άγαμος γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων, ως διαζευγμένος 

ή σε διάσταση γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων, επίσης ως 
προστάτης οικογένειας, και την ύπαρξη αδελφών που σπουδάζουν. 

ΑΔΑ: ΩΧΤ846Ψ8ΧΙ-5ΥΞ
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7) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέα/ων – 
αδελφού/ής/ών που έχει την αναπηρία στις περιπτώσεις όπου ο/η υποψήφιος/ α 
καλείται να πιστοποιήσει την αναπηρία γονέα/ων - αδελφού/ής/ών.  

8) Γνωμάτευση από Κ.Ε.Π.Α. στις περιπτώσεις όπου ο/η υποψήφιος/ α καλείται 
να πιστοποιήσει την αναπηρία του/της ιδίου/ας, την αναπηρία του/των 
παιδιού/ών, την αναπηρία γονέα/ων - αδελφού/ής/ών του/της υποψήφιου. 

9) Βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ, όπου θα διευκρινίζεται ότι ο/οι γονέας/εις δεν 
υποχρεούται/ούνται να υποβάλει/λουν φορολογική δήλωση στις περιπτώσεις 
όπου ο/η υποψήφιος/α καλείται να πιστοποιήσει την αναπηρία γονέα/ων. 

10) Διαζευκτήριο γονέων & Απόφαση επιμέλειας τέκνου στην περίπτωση όπου οι 
γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι. 

11) Δικαστική απόφαση που ορίζει τον/την υποψήφιο/α ως δικαστικό 
συμπαραστάτη στην περίπτωση όπου καλείται να πιστοποιήσει την αναπηρία 
αδελφού/ής. 

12) Διαζευκτήριο του/της υποψήφιου/ας ή φωτοτυπία δικαστικής απόφασης σε 
περίπτωση διάστασης για τον/την υποψήφιο/α που είναι διαζευγμένος/η ή σε 
διάσταση γονέας προστατευόμενου/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων. 

13) Ληξιαρχική πράξη θανάτου στις περιπτώσεις όπου ο/η υποψήφιος/α καλείται 
να πιστοποιήσει τον θάνατο του ενός ή και των δύο γονέων. 
14) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Α.Σ.Π.Ε. στις περιπτώσεις όπου ο/η 

υποψήφιος/α καλείται να τεκμηριώσει την πολυτεκνική του/της ιδιότητά. 
15) Βεβαίωση φοίτησης των αδελφών στην οποία πιστοποιούνται οι σπουδές 
τους κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής της αίτησης 

χορήγησης υποτροφίας στην περίπτωση όπου ο/η υποψήφιος/α καλείται να 
πιστοποιήσει την ύπαρξη αδελφών που σπουδάζουν. 
16) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τη Δημοτική Αστυνομία ή τον Δήμο μόνιμης 

κατοικίας των γονέων, όπου διαμένει  η  οικογένεια  του  φοιτητή,  στην 
περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την πόλη στην οποία διαμένει ο/η 
φοιτητής/τρια. 

17) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν λαμβάνει άλλη 
υποτροφία ή κληροδότημα για το ακαδ. έτος 2018-2019 
18) Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος για την αναλυτική βαθμολογία 

του προηγούμενου έτους σπουδών τους (2018-2019) 
Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα 
από το Ν. 4250/2014, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014): 

 

Έγγραφα της αλλοδαπής 
Έγγραφα της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 

δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 
148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις 

ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα την 27.09.2013 
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της 

γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
Τα ανωτέρω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 

Έγγραφα της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. 
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β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 

4. Αξιολόγηση αιτήσεων 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από Ιδρυματική Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει Πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο εν συνεχεία 

θα εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, 

εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης – 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού 
Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
vmatsouka@aspete.gr είτε μέσω fax (210 2835647). Μετά την πάροδο των 
πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν 

εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα 
απορρίπτεται ως μη αποδεκτό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται 
στον υποψήφιο με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους 
στάδια της παρούσας  προκήρυξης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και 
ευθύνη από την Ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr). 

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα καθορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία. 
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών 

δελτίων (εισόδου/εξόδου) σε περίπτωση λήψης υποτροφίας και την παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους για 

λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

Οι υποβάλλοντες αίτηση, πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο 
πληροφόρησης δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ 

μέρους του ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και 
επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection 
Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), καθώς και την οδηγία 95/46/ΕΚ, 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους. 
Αυτά θα δηλώνονται έγχαρτα στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από 
τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στην οποία υποβάλλουν αίτηση ως 
υποψήφιοι και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω έργου. 
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το 

ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τον σκοπό αυτό. 
 

  

mailto:vmatsouka@aspete.gr
http://www.aspete.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
στην κα Βασιλική Ματσούκα (τηλ. 210 2896974, e-mail: 
vmatsouka@aspete.gr). 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στις διευθύνσεις www.aspete.gr και http://elke.aspete.gr και στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα 

δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου να λαμβάνει γνώση γι’ αυτές. 

 

 
 

Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές των 
Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 
Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης: 

Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………… 
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………. 
Όνομα πατρός: ……………………………………………………………………………………………. 

Τμήμα: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Έτος σπουδών: ……………………………………………………………………………………………… 
Αριθμός μητρώου φοιτητών: ……………………………………………………………………….. 

Δ/νση: …………………………………………………………………………………………………………. 
Α.Δ.Τ.: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Αριθμός τηλεφώνου/ων: ……………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για χορήγηση υποτροφίας στο 
πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. ............................... 
2. ............................... 

3. ............................... 
4. ............................... 

5. ............................... 
6. ............................... 
7. ............................... 

8. ............................... 
9. ............................... 
10. ............................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων 
αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας - Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) είναι Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνουν μέσω της 

αίτησής σας και των συνημμένων από εσάς εγγράφων, σύμφωνα με τον 
Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των 
Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή 

mailto:vmatsouka@aspete.gr
http://www.aspete.gr/
http://elke.aspete.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΤ846Ψ8ΧΙ-5ΥΞ
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«GDPR») καθώς και την οδηγία 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό την ιδιότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη 

αίτηση και την παρούσα δήλωση, για τα εξής: 
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Είδος δεδομένων και πηγή δεδομένων εννοούνται όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην συνημμένη αίτηση προς το 
ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως και αυτά που το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τυχόν έχει 
νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και 

αρχεία, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν για τη τυχόν κατάρτιση της 
σύμβασης. Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη 

και απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου προς το δημόσιο 
συμφέρον, καθώς και για να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση υπό την κείμενη 
νομοθεσία για διαφάνεια, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες 

περιπτώσεις και να τηρούνται τα κριτήρια επιλογής, τα οποία εξασφαλίζουν 
την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ  

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης του/ης 
υποψηφίου στο πλαίσιο της με αριθ. ………………………….. προκήρυξης για 
χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε 
περίπτωση λήψης της υποτροφίας τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, καθώς και 20 έτη από τη λήξη της χορήγησης με 

οποιοδήποτε τρόπο. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή(-ες) των 
συμβαλλομένων και στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα θα 
τηρούνται και σε έγχαρτη μορφή. 

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι Δημόσιοι φορείς και οι δικαστικές αρχές, 
στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ 

σχετικές διατάξεις του νόμου. 
Το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 
μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, είτε από το ίδιο είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι 
σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να 

αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, 
διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή 
μου με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης και δηλώνω ότι εν πλήρει 
επιγνώσει, βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, 

συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την 
επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά έχουν 
δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μου από το 

ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τον σκοπό του έργου της προκήρυξης. 
Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα 
εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής 

μου ανά πάσα στιγμή. Ανάκληση μπορεί να γίνει με σχετική δήλωση στο 
ΝΠΔΔ και ισχύει για το μέλλον. 
 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου (2) της Πράξης 
[Κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 61-90 «Αμοιβές τρίτων πρακτικά ασκούμενων και 

υποτρόφων», Κατηγορία Δαπάνης στο Έργο: «Άμεσες δαπάνες-Χορήγηση 
υποτροφιών»].  

ΑΔΑ: ΩΧΤ846Ψ8ΧΙ-5ΥΞ
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γ. Συγκροτεί Ιδρυματική Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της 
Προκήρυξης, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη 
- Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Καλλιόπη 
Κουνενού, ως Πρόεδρος 

- Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Γεράσιμος 

Παγιατάκης, ως μέλος 
- Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Νικόλαος Βαξεβανίδης, ως μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 
- Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Γεώργιος Γεωργούσης, ως Πρόεδρος 
- Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Βασιλάκη Μαρίνα, ως μέλος 
- Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μιχαήλ Καράγιωργας, ως μέλος 
 

και Ιδρυματική Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης, ως 
εξής: 

- Τακτικά Μέλη 

- Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αναστασία Σωτηροπούλου, ως Πρόεδρος 

- Αναπλ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Κεχράκος, ως 
μέλος 

- Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κυπαρισσία 
Παπανικολάου, ως μέλος 
Αναπληρωματικά Μέλη 

- Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αλέξανδρος Σαββαΐδης, ως Πρόεδρος 

- Αναπλ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωσήφ 
Φραγκούλης, ως μέλος 
- Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παύλος Ζαλιμίδης, ως μέλος. 
  

ΑΔΑ: ΩΧΤ846Ψ8ΧΙ-5ΥΞ
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Η Αντιπρόεδρος 

  
  

Ιωάννης Σαριδάκης Ευαγγελία Αντωνίου 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Μουστάκας 
 
 

Αναστασία Κωστάκη 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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