
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5624/2020 

Μυτιλήνη, 20/03/2020 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ,  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με κωδικό ΕΛΚΕ 80046 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Δημήτριο Παπαγεωργίου, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  

3. Το άρθρο 12 της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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»» 

ΑΔΑ: Ε0ΩΜ469Β7Λ-ΦΔΡ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

4. Την με αρ. πρ. 1672/22-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΖ9465ΧΙ8-5ΤΖ) αρχική Ένταξη της Πράξης 
«Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5010873, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

5. Την από 29.11.2018, 3η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, θέμα 4.1, απόφαση 
με την οποία ορίστηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων καθώς και τα κριτήρια 
μοριοδότησης τους. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 1995/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ11465ΧΙ8-Λ36) Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας» (Κωδ. ΕΔΒΜ97), για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

7. Την με αρ. 77/18-09-2019 θέμα Γ1.12 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ  με την 
οποία ορίζει ως Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου τον Καθ. Δημήτριο Παπαγεωργίου και 
Αναπλ. Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου. 

8. Την με αρ. πρωτ. 872/10.02.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΦΤ46ΜΤΛΡ-ΝΚ5) απόφαση ανάκλησης της 
απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ «5010873» 

9. Την με αρ. πρ. 873/10-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΦ46ΜΤΛΡ-ΘΦΣ) Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 
5045169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

10. Την με αρ. 98/19-02-2020 έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Επιτροπής 
Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της 
Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 και με κωδικό έργου 80046 

11. Την από 19.02.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έργου, (ΑΔΑ: 6Ν2Λ469Β7Λ-0ΡΘ). 

12. Την από 26.02.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 2419/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
με ΑΔΑ ΩΨΧΘ469Β7Λ-ΤΗΑ και α/α καταχώρησης 1146567. 

13. Την από 17.03.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το 
αίτημα διενέργειας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων υποτροφιών και ορίστηκε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης και η Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων (ΑΔΑ 6ΗΞΖ469Β7Λ-ΩΥΨ). 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από φοιτητές/τριες του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την παροχή υποτροφιών για την  κάλυψη αναγκών στέγασης ή 
οικονομικής ενίσχυσης σε  φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές 
ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» 
της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».  
 

ΑΔΑ: Ε0ΩΜ469Β7Λ-ΦΔΡ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις εν λόγω υποτροφίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να 
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 
 
 
Διαδικασία μοριοδότησης 
Αρχικά υπολογίζεται το Ετήσιο Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΣΟΕ) βάσει του εκκαθαριστικού του 
τελευταίου φορολογικού έτους.  
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή 
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του 
φοιτητή και της φοιτήτριας, των γονέων τους και των ανήλικων αδελφών τους από κάθε πηγή. 
Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή και φοιτήτρια, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το 
συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων 
τέκνων του από κάθε πηγή. 
 
Εισοδηματικό πλαφόν 

• Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες κάτω των 25 ετών, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο 
τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1) πέραν του πρώτου. 

• Για έγγαμους φοιτητές και φοιτήτριες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή 
προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 
τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1). 

• Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες 25 ετών και άνω, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000€ 

 
Μοριοδότηση 
Εισοδήματα, που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις (δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα), ή επιδόματα ανεργίας λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση μειωμένα κατά 50% εφόσον 
η φορολόγηση γίνεται βάσει πραγματικών εισοδημάτων και όχι τεκμαρτών 
Στη συνέχεια υπολογίζονται τα μόρια που αντιστοιχούν βάσει του παρακάτω πίνακα: 
 

Κατηγορία Μόρια 

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΣΟΕ) Σταθερή Τιμή – ΣΟΕ 

Ανεργία γονέα, για διάστημα τουλάχιστον 6 
μηνών, εφόσον ο φοιτητής είναι κάτω των 25 
ετών 

2.000 μόρια για κάθε γονέα 

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που 
εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στο 
εκκαθαριστικό. 

2.000 μόρια για κάθε τέκνο 
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Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη 
πολύτεκνης οικογένειας κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). Η 
πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 
του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75) 

2.000 μόρια 

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του 
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν 
είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε 
Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των 
γονέων τους 

1.500 μόρια για κάθε αδελφό φοιτητή 

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, 
εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της 
ηλικίας τους 

2.000 μόρια 

Απορφανισθέντες φοιτητές και από τους δύο 
γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 
της ηλικίας τους 

Λαμβάνουν το στεγαστικό επίδομα ή το 
επίδομα ολοκλήρωσης σπουδών κατά 
προτεραιότητα 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου 
άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη 
αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν 
έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους 

3.000 μόρια 

Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες που 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 
του ω. 3794/2009 (Α' 156) 

Λαμβάνουν το στεγαστικό επίδομα ή το 
επίδομα ολοκλήρωσης σπουδών κατά 
προτεραιότητα 

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους 
με αναπηρία 67% και άνω 

2.000 μόρια για κάθε μέλος της 
οικογένειας 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου 
θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 
(Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της 
ηλικίας τους 

1.000 μόρια 

 
Τα παραπάνω κριτήρια θα εφαρμοστούν σε δύο ομάδες φοιτητών. Στους φοιτητές των ετών φοίτησης 
1 έως ν-1, προκειμένου από αυτούς να επιλεγούν οι δικαιούχοι υποτροφίας για την κάλυψη των 
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αναγκών στέγασης και στους φοιτητές των ετών ν έως ν+1, ν+2,… ν+∞ από τους οποίους θα επιλεγούν 
οι δικαιούχοι υποτροφίας για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη των υποτροφιών  και στις δύο ομάδες φοιτητών είναι: 

1. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξεταστική περίοδο, του 
Φεβρουαρίου και Ιουνίου (συνολικά τουλάχιστον οκτώ επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά 
έτος). Κατ΄ εξαίρεση στην δεύτερη ομάδα φοιτητών (δικαιούχοι υποτροφίας για οικονομική 
ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους) λιγότερα από τέσσερα (4) 
επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά εξεταστική επιτρέπουν την λήψη της υποτροφίας, μόνο 
στην περίπτωση που η εξεταστική οδηγεί και στη λήψη του πτυχίου. 

2. Η μη λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας (για αυτό θα απαιτηθεί ΥΔ) 
 
Επιπρόσθετα για τους φοιτητές δικαιούχους υποτροφίας για την κάλυψη των αναγκών στέγασης θα 
πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Να υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο ή αποδείξεις καταβολής ενοικίου έξι (6) μηνών στις  
αντίστοιχες πόλεις, που εδρεύουν οι πανεπιστημιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στις οποίες φοιτούν.. Συγκεκριμένα, το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και για διάστημα 6 μηνών εντός του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Σε περίπτωση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 
αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 3 μήνες από 01.10.2019 έως 15/02/2020 για την 
καταβολή της πρώτης δόσης, και τουλάχιστον 3 μήνες από 16.02.2020 έως 30/06/2020 για 
την καταβολή της δεύτερης δόσης. 

2. Να μην έχουν στεγαστεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με οποιαδήποτε τρόπο από την 1η 
Οκτωβρίου 2019 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
Οι  φοιτητές δικαιούχοι υποτροφίας για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους, θα πρέπει να διαμένουν εντός των αντιστοίχων πόλεων, που εδρεύουν οι 
πανεπιστημιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις οποίες φοιτούν (για αυτό θα απαιτηθεί 
ΥΔ).      
 
Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιλεγούν ως δικαιούχοι υποτροφίας παραιτούνται του δικαιώματός 
τους για λήψη του στεγαστικού επιδόματος των 1.000€ για το ακαδ. έτος 2019-2020 ή/και για παροχή 
δωρεάν στέγασης για το ίδιο ακαδ. έτος. Φοιτητές και φοιτήτριες στις οποίες παρέχεται δωρεάν 
στέγαση δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην εν λόγω πρόσκληση. 
 
Τέλος στους φοιτητές που θα επιλεγούν και για τις δύο ομάδες οι υποτροφίες δύναται να δοθούν 
αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Η καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους θα γίνεται δύο 
φορές το έτος, μετά την λήξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, προκειμένου να προηγείται ο 
έλεγχος επιτυχούς εξέτασης στον παραπάνω οριζόμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο (4 
μαθήματα).  
 
Ο αριθμός των ωφελούμενων φοιτητών/τριών για κάθε ομάδα δικαιούχων είναι 33 φοιτητές/τριες 
ανά ακαδημαϊκό έτος (66 φοιτητές/τριες και για τις δύο ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). 
Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο/η θα είναι για την περίπτωση παροχής υποτροφίας για την  

ΑΔΑ: Ε0ΩΜ469Β7Λ-ΦΔΡ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

κάλυψη αναγκών στέγασης 200,00€/ μήνα και για την περίπτωση της υποτροφίας για οικονομική 
ενίσχυση σε  φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, 
προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, 200,00€/μήνα. Η διάρκεια και των δύο κατηγοριών 
υποτροφιών θα είναι έως 9 μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
 
Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστούν δύο πίνακες με τη σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων 
ανά ομάδα φοιτητών. Οι πίνακες βαθμολογιών των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και  με 
αναφορά στον αριθμό της αίτησης ηλεκτρονικής υποβολής, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
καθώς και στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και της Φοιτητικής Μέριμνας.  
 
Οι υποψήφιοι/ες  έχουν  δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα 
προς την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου  Αιγαίου 
και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του 
αιτούντος. Η ορισθείσα Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο 
δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας. 
 
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον 
ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Φοιτητικής Μέριμνας. Οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
ανά ομάδα φοιτητών (είδη υποτροφίας, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω) θα είναι εκείνοι, που θα 
επιλεγούν. Σε περίπτωση παραίτησης δικαιούχου της υποτροφίας από αυτήν ή μη πλήρωσης των 
απαραίτητων προϋποθέσεων που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής (πχ μη επιτυχής εξέταση σε 
τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξεταστική περίοδο), δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 
επομένων επιλαχόντων κάθε πίνακα, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους/ες 
ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 24:00 στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υποβολής https://merimna.aegean.gr/ypotrofia.  
Σε περίπτωση που ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να υποβληθούν  έως την 17η 
Απριλίου 2020. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Γενικά δικαιολογητικά 
Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους: 

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο 
εξάμηνο). 

2. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου 
φορολογικού έτους (έντυπο Ε1). 

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου 
φορολογικού έτους  για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου 
φοιτητή ή φοιτήτριας.  

https://merimna.aegean.gr/ypotrofia
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2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

α. Φοιτητές και φοιτήτριες που είναι κάτω των 25 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους καταθέτουν: 
i. το οικογενειακό εκκαθαριστικό και 
ii. το ατομικό εκκαθαριστικό σε περίπτωση που υποβάλουν και οι ίδιοι 

φορολογική δήλωση 
β. Φοιτητές και φοιτήτριες που είναι άνω των 25 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους καταθέτουν το ατομικό εκκαθαριστικό 
μόνο 

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και βεβαίωση του ξενοδόχου για το διάστημα της διαμονής. (μόνο για της αιτήσεις 
που αφορούν την υποτροφία στέγασης) 

 
Για τις ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση) 
Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος: 

1. Βεβαίωση σπουδών αδελφού/ης (ενεργού/ης) φοιτητή/τριας, του πρώτου κύκλου σπουδών 
εφόσον ο/η αδελφός/η δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

2. Βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και με ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. 

3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την 
πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.. 

4. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος 
της ηλικίας του/της) 

5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των 
α. απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον 

δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή 
β. φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με 

τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 
25ο έτος της ηλικίας τους ή 

6. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1897/90 σε περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος 
τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους 

7. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα  
πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, 

α. σε περίπτωση φοιτητών/τριών πασχόντων/ουσών από σοβαρές ασθένειες (άρθρο 35 
του Ν. 3794/2009 (Α’ 156)) και όπως αυτό κάθε φορά ισχύει ή 

β. σε περίπτωση φοιτητών ή φοιτητριών με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με 
αναπηρία άνω του 67% 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν (scan) το κάθε ένα σε ένα ξεχωριστό pdf αρχείο 
και να επισυναφτούν στην ηλεκτρονική αίτηση η οποία γίνεται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης: 
https://merimna.aegean.gr/ypotrofia. Η μη υποβολή των ανωτέρω (απαιτούμενων) δικαιολογητικών 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ίας από την διαδικασία επιλογής.  
 

https://merimna.aegean.gr/ypotrofia
ΑΔΑ: Ε0ΩΜ469Β7Λ-ΦΔΡ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Εριέττα 
Μυλωνάδη  (τηλ: 2251036728, email: emylonadi@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ (http://www.ru.aegean.gr/), του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Φοιτητικής Μέριμνας. 
 

 
 
 
 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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ΑΔΑ: Ε0ΩΜ469Β7Λ-ΦΔΡ


		2020-03-20T21:19:34+0200
	Athens




