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Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022,  

στο πλαίσιο του Υποέργου (02) 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5045556/ΕΛΚΕ 97.0002 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Έχοντας υπ όψιν:  

1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού (σε 

περίπτωση ΕΣΠΑ) 

4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής 

Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 

(ΦΕΚ 1822/Β/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», όπως ισχύει (σε περίπτωση ΕΣΠΑ). 
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6. Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο 

Τομέα. (και με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 ) 

7. Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Φορέα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού 

8. Τον ορισμό της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και του υπογράφοντος 

την απόφαση.  

9. Τη με αρ. πρωτ. 1995/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ11465ΧΙ8-Λ36) Πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονα προτεραιότητας: 6 «Bελτίωση της Ποιότητας 

και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Υποστήριξη Παραμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών», όπως ισχύει. 

10. Την με αρ. πρωτ. 5759/14-11-2019 (ΑΔΑ: 633B46MTΛΡ-Ε0Ι) Απόφαση Ένταξης της Πράξης  

με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών», με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. 

11. Tις με αρ. πρωτ. 36665/11-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΥΖ46Ψ8Ζ6-7ΚΟ) και 36658/11-12-2019 (ΑΔΑ: 

Ω5Υ646Ψ8Ζ6-6ΞΟ) αποφάσεις της 37ης Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, με τις οποίες εγκρίνονται  αντίστοιχα η εκτέλεση της Πράξης με Κωδικό 

ΟΠΣ: 5045556 και του Υποέργου (2) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» (Κωδικός 

ΕΛΚΕ: 97.0002) και η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του 

Yποέργου. 

12. Την με αρ. πρωτ. 36707/11-12-2019 (AΔΑ: 6ΦΕ346Ψ8Ζ6-1Ρ4) Απόφαση Υλοποίησης με 

ίδια μέσα του  Υποέργου (02) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 

97.0002) της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. 

13. Τη με αρ. πρωτ. 24210/04-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΓΔ46Ψ8Ζ6-ΚΟΛ) απόφαση και έγκριση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 20ης Συνεδρίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του Γ.Π.Α. διοικητικών 

πράξεων της «Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ  (MIS) 5045556.  

14. Την Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της εν λόγω Δαπάνης με ΑΑΥ: (65ΔΕ46Ψ8Ζ6-ΦΕ3) 

15. Την με αρ. πρωτ. 3955/07-09-2020 (ΑΔΑ: 681Π46ΜΤΛΡ-Γ17) Τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης  με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. 

16. Tη με αρ. πρωτ. 25997/11-09-2020 (ΑΔΑ: 90E046Ψ8Ζ6-411) απόφαση της 23ης Συνεδρίας 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ με την οποία εγκρίνεται  η 

τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2  της Πράξης με 

Κωδικό ΟΠΣ: 5045556. 
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17. Τη με αρ. πρωτ. 25999/11-09-2020 (ΑΔΑ: 96ΘΒ46Ψ8Ζ6-ΑΑ2) 1η Τροποποιημένη Απόφαση 

Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 

01/04/2019» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 97.0002) με την οποία εγκρίνεται και η Προκήρυξη θέσεων 

έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Yποέργου. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα 

τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις 

λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή προβλημάτων υγείας. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα 

χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι 15 (δεκαπέντε), στο πλαίσιο του 

Υποέργου (02) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5045556/ΕΛΚΕ 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, που υλοποιείται 

στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. 

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση. 

                                                                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

                           
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                        

Τηλέφωνο: 210 5294985                                                  

eva.chatzipavlidou@aua.gr , elke@aua.gr  

 

          

      Αθήνα, 27/05/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου (02) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 

97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με 

Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και εθνικούς πόρους, η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) 

προτίθεται να χορηγήσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και 

της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι αδυνατούν να 

ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή 

προβλημάτων υγείας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

ΘΕΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται,  για τις ανάγκες του Υποέργου (02) με 

τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. 

Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους,  

προπτυχιακές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η προκήρυξη των υποτροφιών 

απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα τμήματα της Άμφισσας, 

του Καρπενησίου και της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι 

οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικών, 

κοινωνικών ή προβλημάτων υγείας, στην οποία θα προσδιορίζεται o ο τρόπος απασχόλησης 

στην Πράξη. 
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Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή ανέρχεται σε #2.000,00#€ έκαστος (δύο χιλιάδες ευρώ). Το ποσό αυτό θα δοθεί άπαξ.  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και 

της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι αδυνατούν να 

ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή 

προβλημάτων υγείας  που θα συναφθούν ανάμεσα στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και στο επιλεγέν προσωπικό 

θα είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στα τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και της Θήβας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση υποτροφίας έχουν μόνο οι όσοι: 

• κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ήταν 

και είναι προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των 

εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου,  

• Να έχουν επιτυχώς εξεταστεί στο 50% των συνολικών μαθημάτων, που έχουν διδαχθεί, 

μέχρι το τρέχων ακαδημαϊκό έτος  

• δεν λαμβάνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 άλλη υποτροφία του ΓΠΑ, του ΙΚΥ ή 

κάποιου ιδιωτικού  ή δημόσιου φορέα για οποιαδήποτε αιτία. 

• Δεν είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες  

Η μοριοδότηση στους φοιτητές που ανήκουν στις ΕΚΟ, θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια οικονομικά 
και κοινωνικά. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Φοιτητές με προβλήματα υγείας 

Οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μοριοδοτούνται ως ακολούθως:  

i. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 50 μόρια 

ii. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 50 -66%: 35 μόρια 

iii. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 40 -49%: 25 μόρια 

iv. Έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες σε 

ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις: 25 μόρια 

v. Πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές οι οποίες τεκμηριώνονται με σχετική ιατρική 

γνωμάτευση από ψυχίατρο: 25 μόρια 

Στην κατηγορία αυτή, θα μοριοδοτείται μόνο μία από τις παραπάνω περιπτώσεις (1, 2, 3 και 4) 
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2. Οικονομική Κατάσταση Φοιτητών 

Οι φοιτητές, μοριοδοτούνται, ανάλογα με το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος της 
οικογένειάς τους (δηλαδή γονείς και εξαρτώμενα μέλη), για το φορολογικό έτος 2020. Αν ο 
φοιτητής είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης, χωρίς να είναι προστατευόμενο/ εξαρτώμενο 
μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων του, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα 
που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φοιτητή, για το φορολογικό έτος 2020:  

i. Από 0 έως 1.500,00 ευρώ : 40 μόρια.  

ii. Από 1.501,00 έως 2.500,00 ευρώ : 30 μόρια.  

iii. Από 2.501,00 έως 5.000,00 ευρώ : 22 μόρια.  

iv. Από 5.001,00 έως 7.500,00 ευρώ : 12 μόρια.  

v. Από 7.501,00 έως 10.000 ευρώ : 7 μόρια. 

Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης αλλά παραμένει 
προστατευόμενο/εξαρτώμενο μέλος στην οικογενειακή φορολογική δήλωση, αθροίζονται τα 
αντίστοιχα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις και 
διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα 
μέλη. 

3. Φοιτητές που πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια 

i. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας: 22 μόρια 

ii. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι τέκνο ορφανό από δύο γονείς: 22 μόρια 

iii. Ο/Η Υποψήφιος/-ια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%: 22 μόρια 

iv. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι ορφανός από ένα γονέα: 16 μόρια 

v. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα 

αδέλφια εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%: 16 μόρια 

vi. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας: 12 μόρια 

vii. Η κατοικία, των ιδίων ή της οικογένειάς τους, βρίσκεται εκτός του τόπου φοίτησης τους: 

8 μόρια 

viii. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι πρόσφυγας: 5 μόρια 

ix. Ο/Η Υποψήφιος/-ια είναι Ρομά: 5 μόρια 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των 
υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

1. Φοιτητές με 

προβλήματα υγείας 

 

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  

 

50 

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 50 -66%  

 

35 

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 40 -49%  

 

25 

Έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές 

ασθένειες σε ποσοστό 5% επιπλέον των 

θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις 

 

25 

Πάσχουν από σοβαρές ψυχικές 

διαταραχές οι οποίες τεκμηριώνονται: 

α) με σχετική ιατρική γνωμάτευση από 

ψυχίατρο β) με τη συνιστώμενη 

φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει 

χορηγηθεί στον υποψήφιο/α πριν από 

την δημοσίευση της προκήρυξης 

25 

2. Οικονομική 

Κατάσταση 

Φοιτητών: 

0 – 1.500,00 ευρώ 40 

1.501,00 – 2.500,00 ευρώ 30 

2.501,00 – 5.000,00 ευρώ 22 

5.001,00 – 7.500,00 ευρώ 12 

7.501,00 – 10.000,00 ευρώ 7 

3. Φοιτητές που πληρούν 

άλλα κοινωνικά κριτήρια 

Ο Υποψήφιος είναι γονέας 

Μονογονεϊκής Οικογένειας.  

 

22 

Είναι τέκνα ορφανά από δύο γονείς.  22 

Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-

Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

22 

Είναι τέκνα ορφανά από ένα γονέα 16 

Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος 

με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή 

περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα 

16 
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Μέλη με ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%. 

Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος 

Μονογονεϊκής Οικογένειας. 

12 

Η κατοικία, των ιδίων ή της οικογένειάς 

τους, βρίσκεται εκτός του τόπου 

φοίτησης τους  

8 

O Υποψήφιος είναι πρόσφυγας. 5 

Ο Υποψήφιος είναι Ρομά. 5 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

• Αίτηση με αναφορά στην πρόσκληση 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: 

Α) ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα 

Β) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι, 

Γ) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

Δ) ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 

Ε) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών,  

ΣΤ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και ότι συναινούν για την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες της πρόσκλησης, 

Ζ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

Η) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα 

στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε 

κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η αίτησή τους τους γίνει αποδεκτή, 

Θ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στη μη σύναψη της σύμβασης. 
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• Η κατάθεση πρόσφατου (του τελευταίου 6‐μήνου) πιστοποιητικού οικογενειακής 

κατάστασης.  

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου 

• Πρόσφατη (τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)  βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την  

Γραμματεία του Τμήματος του υποψήφιου από την οποία να προκύπτει α) η ενεργή 

φοίτηση του/της αιτούντος/σης το ακαδ. Έτος 2021‐2022 καθώς και β) η επιτυχής 

περάτωση ‐ εξέταση μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (2020‐2021) και 

συγκεκριμένα ότι ο φοιτητής κατά το έτος 2020‐2021 εξετάστηκε επιτυχώς τουλάχιστον 

στο 50%  των  μαθημάτων  του  προγράμματος σπουδών    του  έτους  αυτού. 

• Για την απόδειξη των εισοδηματικών κριτηρίων απαιτούνται η κατάθεση α) του 

εκκαθαριστικού  σημειώματος  του  οικονομικού  έτους  2021  (φορολογικού  έτους  2020) 

και  β) της  φορολογικής  δήλωσης του  οικονομικού  έτους  2021  (φορολογικού  έτους  

2020) (Έντυπο Ε1), που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του υποψήφιου και των γονέων εφόσον 

είναι εξαρτώμενο μέλος ή του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να καταθέσει 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής 

Δήλωσης και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9, για το οικονομικό έτος 2021.  

• Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 που θα αναγράφει ότι: α) όλα τα στοιχεία που 

καταθέτω είναι αληθή, β) δεν λαμβάνω καθ’ όλη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία 

άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία, γ)  με  την  υποβολή  

υποψηφιότητας  παραχωρώ  το  δικαίωμα  χρήσης  των  προσωπικών  δεδομένων  για  τους  

σκοπούς  της  αξιολόγησης  όπως  και  την  κατά Νόμο αναγκαία  χρήση τους για λόγους 

διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Βεβαίωση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όταν οι 

υποψήφιοι επικαλούνται στο πρόσωπό τους ή/και των γονέων ή/και των αδελφών τους 

ή/και των παιδιών τους ή/και των συζύγων τους, λόγους υγείας με ποσοστό αναπηρίας 

από 50% και άνω.  

2. Στις περιπτώσεις με σοβαρές ψυχικές διαταραχές θα πρέπει να προσκομίζονται:  

- Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο  

3. Έγγραφο δημόσιου φορέα ή αντίγραφα λογαριασμών από τα οποία να προκύπτει ο τόπος 

μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. 

4. Η κατάθεση βεβαίωσης από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του  Ρομά   

5. Άδειας διαμονής σε ισχύ, αν ο υποψήφιος είναι μετανάστης ή Κάρτας ασύλου ή αίτησης 

χορήγησης ασύλου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πρόσφυγας.  

Σημείωση:  

Η ελλιπής υποβολή και/ή η μη ευκρίνεια ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
συνεπάγεται την απόρριψη του αντίστοιχου κριτηρίου και τη μη μοριοδότησή του. Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε 
πρόσθετο  δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 14-05-2022 και ώρα 13:15. 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται σε φάκελο με την ένδειξη: «Προς τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 

ΓΠΑ - Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 16365/27-

05-2022». Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

Η υποβολή των αιτήσεων  και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να 

κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 2ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας 

του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ.-Τετ.-Παρ. και ώρες 10:30 – 13:15) ή 

ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω 

οριζόμενη ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Στην περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. 

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν 

τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και 

δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα στην κα 

Τσούρου Βιργινία Μαρία (τηλ. 2105294817, e-mail career@aua.gr) και στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στα 

τηλ. 210 5294985 και e-mail: eva.chatzipavlidou@aua.gr ). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης όπως 

έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Το ένα τακτικό μέλος είναι 

υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της  

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη 

διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις 

συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε περίπτωση 

που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει κώλυμα συγγένειας, αυτό οφείλει να το 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής και προς το όργανο το οποίο τον 

όρισε, ζητώντας την αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό του μέλος. 

Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Πρόεδρος Δέρκας Νικόλαος, 
Καθηγητής 

Αναπλ. Πρόεδρος Ζωγραφάκης Σταύρος, 
Καθηγητής 

Παπαφωτίου Μαρία, Καθηγήτρια Τριβέλλας Παναγιώτης, Καθηγητής 

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, 
Καθηγητής 

Μερτζάνης Αριστείδης, Καθηγητής 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα προσωρινά 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

www.elke.aua.gr .   

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 

δικαίωμα : 

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τη ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης 

- βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που 

υποβάλλουν προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις αποφάσεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Ως ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία 

μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ 

όψιν και δεν εξετάζονται. 

 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η παρακάτω Επιτροπή Ενστάσεων, όπως έχει οριστεί από 

την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 

Ενστάσεων να οριστούν μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης, εκτός αν είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι 

για τα έργα τους. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν ex officio στην Επιτροπή αξιολόγησης και  

για τα έργα αυτά αντικαθίστανται στην Επιτροπή Ενστάσεων από το αναπληρωματικό τους μέλος. 

Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού 

εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος 

της Επιτροπής συντρέχει κώλυμα συγγένειας, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς 

τα λοιπά μέλη της Επιτροπής και προς το όργανο το οποίο τον όρισε, ζητώντας την αντικατάστασή 

του από το αναπληρωματικό του μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τα εξής: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Πρόεδρος Μ. Φλεμετάκης, Αναπλ. 

Καθηγητής ΓΠΑ 
Αναπλ. Πρόεδρος Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια 

Α. Τσαγκαράκης, ΕΔΙΠ ΓΠΑ Δ. Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ 

Δ. Βλαχάκης, Επίκ. Καθηγητής ΓΠΑ  Δ. Περδίκης, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ 

http://www.elke.aua.gr/
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Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, τα αποτελέσματα αξιολόγησης καθίστανται 

οριστικά.  

Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με 

το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 

ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Για την απόδειξη ξένης γλώσσας αρκεί η προσκόμιση 

αντιγράφου του σχετικού τίτλου γλωσσομάθειας.  

2. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 

50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως 

αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α  ́24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α  ́63/9.3.2005) 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται στον υποψήφιο με το χαμηλότερο κατά 

κεφαλήν εισόδημα.  

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων 

που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα 

πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων 

υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης. 

5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 

έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. 

6. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης από τον επιλεγέντα υποψήφιο, θα 

προηγηθεί γραπτή προειδοποιητική επιστολή προς αυτόν, όπου θα επισημαίνονται οι λόγοι 

απόκλισης, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο διόρθωσης και συμμόρφωσης.    

7. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

8. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

www.elke.aua.gr, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας 

χρηματοδότησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης υποτροφιών, οι κατωτέρω όροι που τίθενται με 
κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια: 

α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό 
έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

γ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, ήτοι το σύνολο 
του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει φορολογικής 
δήλωσης του φορολογικού έτους 2020 στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο 
Μέλος. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως 
υπόχρεος και Εξαρτώμενο Μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού 
Εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που 
προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις. 

δ) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 
με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- στις 
φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ετήσιου 
Οικογενειακού Εισοδήματος. 

ε) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια 
ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους εξής λόγους: (i) δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας 
δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (ii) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και 
ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iii) υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος 
δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iv) ο γονέας τελεί σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας 
του Υποψήφιου. 

στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 
δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι 
Εξαρτώμενο Μέλος ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (i) τις νησιωτικές 
περιφέρειες, όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (ii) τις Περιφερειακές Ενότητες 
της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται 
το σύνολο της Αττικής. 

ζ) ΓΠΑ: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

η) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
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Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης για το σύνολο της Πράξης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Προπτυχιακοί φοιτητές 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Δεδομένου του γεγονότος ότι μεγάλο ποσοστό φοιτητών 
σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, 
κρίθηκε απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση, με την μορφή 
υποτροφιών, των φοιτητών που ανήκουν στις χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις. Οι υποτροφίες θα δοθούν με βάση 
κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Στόχος της δράσης 
αυτής, είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους και να αφοσιωθούν σε αυτές, προκειμένου να 
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, στον προβλεπόμενο χρόνο. 

ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΕ 6: Οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, του πρώην ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές τάξεις 
Π6.1 Συλλογή και αρχειοθέτηση των εντύπων δικαιολογητικών που 
θα προσκομίσουν οι φοιτητές-δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν 
την οικονομική ενίσχυση 
Π6.2: Πρακτικά από την αξιολόγηση των εντύπων-δικαιολογητικών 
που θα καταθέσουν οι φοιτητές 
Π6.3: Παρακολούθηση της ακαδημαϊκής πορείας ων φοιτητών-
δικαιούχων των υποτροφιών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.000,00€ έκαστος 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
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Α Ι Τ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ) 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........….................................... 

ΟΝΟΜΑ:.................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…................... 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………...................... 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........…………................. 

..............……………………….......................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

….................……....................................... 

.........................……………............…........... 

.........................……….……………................. 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........ 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:...........….........………......... 

(εάν επιθυμείτε) 

e-mail:…………………………….……....… 

(εάν επιθυμείτε) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

................................................................. 

...............................…………....................... 

 

 

Αθήνα, ............./............./ 2022 

 

 

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1) .....……………………..………………………… 

2) .....……………………..………………………… 

3) .....……………………..………………………… 

4) .....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς 

φοιτητές των Τμημάτων της Θήβας, του Καρπενησίου 

και της Άμφισσας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 

5045556/ΕΛΚΕ 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Δέρκα 

Νικόλαο, Καθηγητή, που υλοποιείται στο πλαίσιο της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

 

....................................................................... 

( υ π ο γ ρ α φ ή ) 
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