
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. 

 

Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ 

 Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί 

ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εθηφο ησλ ρνξεγνχκελσλ ππνηξνθηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα, 

ηε κνξηνδφηεζε θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.               

  

πγθεθξηκέλα, ζα ρνξεγεζεί ππνηξνθία νιηθήο απαιιαγήο ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο :  

1) ζηνπο θνηηεηέο ησλ πξνπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (3 Θ.Δ.) εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θχθισλ θαη ζπγθεληξψλνπλ 

ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. 

2) ζηνπο  θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη 

λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (2 ή 3 αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Κνζκεηείεο ησλ ρνιψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. 

Ζ ππνηξνθία αξηζηείαο ζα αθνξά ζηελ απαιιαγή φζσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

δεισζνχλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο δελ αθνξά δηπισκαηηθή 

εξγαζία θαη εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο. 

 Σέινο, δηαζαθελίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο.                                                                                                     

 

Β) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Οη ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Δ.Α.Π. αθνξνχλ ηελ νιηθή ή  κεξηθή 

απαιιαγή ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη απνλέκνληαη  κε βάζε 

ην ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη 

παξαθάησ:  

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ  γηα  ην   πξνεγνχκελν   νηθνλνκηθφ  

έηνο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ αηηείηαη ηελ ππνηξνθία. Σν νηθνλνκηθό έηνο 

πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο ζην έληππν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη:  



 

          α) ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ (θαηαηίζεηαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε 

γεληθή γξακκαηεία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ www.gsis.gr βάζεη ηεο απφθαζεο 

2837/0030/11.11.2003 ΦΔΚ 1685/Β φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη έγθπξν 

εθθαζαξηζηηθφ). 

      

                                                  ή  

          β) ζε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/86 η οποία θα θέρει βεβαίωζη ηοσ γνησίοσ της 

σπογραυής ηοσ δηλούνηος από οποιαδήποηε διοικηηική αρτή ή Κ.Ε.Π., γηα ηνπο  

ππνςήθηνπο πνπ δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία 

ζα αλαγξάθεηαη φηη «δεν είτα σποτρέωζη να σποβάλω θορολογική δήλωζη για ηο 

οικονομικό έηος ….». Ζ αλαγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά 

ην Δ.Α.Π. είλαη σποτρεωηική, άιισο ε ππεχζπλε δήισζε δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γηα ππνηξνθία είλαη έγγακνο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ησλ δχν ζπδχγσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνξνινγηθέο δειψζεηο, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γνλέσλ θαη 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή δειψζεηο ηνπ λφκνπ 1599/86 άιισλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

δε ιακβάλνληαη ππφςε. 

  

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
  

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ :  
α) i.) έγγακνο/ε , 

          ii) δηαδεπγκέλνο/ε ή ζε δηάζηαζε, κε πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά), 

β) αξηζκφο παηδηψλ ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, 

δειαδή : i) άγακα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ , ii) άγακα ηέθλα κέρξη 24 εηψλ εθφζνλ 

είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην απνδεηθλχνπλ 

κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ κε δηεπθξίληζε ή 

παξάιεηςε αλαθνξάο φηη ε θνίηεζε αθνξά πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα 

θαζηζηά κε αμηνινγήζηκν ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ ειηθίαο ησλ ηέθλσλ ησλ 

ππνςήθησλ  νξίδεηαη ε 31/12  ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο.    

Παξάιιεια νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε δηάδεπμεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβάιιεηαη ην δηαδεπθηήξην.  

  

Αλαπεξία ηνπ ππνςήθηνπ, ζπδύγνπ ή παηδηώλ ηνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο 

πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο 

(O.Γ.Α.  Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο  πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ 

αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη , γλσκαηεχζεηο θαη 

απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη  ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε .  

 Παξάιιεια ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

  

http://www.gsis.gr/


Αλαπεξία γνλέσλ - αδειθώλ ηνπ ππνςήθηνπ.  
1.      Ζ αλαπεξία γνλέσλ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ 

έρνπλ αλάπεξνπο γνλείο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:α) γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο 

ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ 

δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α.  Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο 

νπνίεο  πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο 

δηάξθεηα.(Δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε 

δηεπθξηλίδεηαη  ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε), β) πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηελ αλαπεξία θαη γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή 

αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ηνπ ππνςήθηνπ(ότι εκκαθαριζηικό 

ζημείωμα) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ εμεηάδεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π. , ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γνλέα πνπ θέξεη ηελ αλαπεξία 

(πίλαθαο 9) θαη βαξχλεη ηνλ ππνςήθην νηθνλνκηθά.  

           Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α, β θαη γ είλαη     

           ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε ησλ κνξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

 

        2.  Ζ αλαπεξία αδειθνχ/ήο αμηνινγείηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο  πεξηπηψζεηο :  

           α) φηαλ ν  ππνςήθηνο  θαη ν  αδειθφο/ή ηνπ είλαη  άγακνη  θαη  β)  φηαλ  ν    

           ππνςήθηνο, αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο  

           ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πην πάλσ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηελ νπνία  

           νθείιεη λα  πξνζθνκίδεη. Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο απαηηνχληαη ηα     

           α θαη β δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.   

  

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα:  αθνξά  ηνπο  ππνςήθηνπο πνπ  είλαη : 

α) γνλείο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε  θαηά ηα παξαπάλσ (παηδηά) εθηφο γάκνπ, 

φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

β) γνλείο πνπ ηεινχλ ελ ρεξεία θαη έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα 

παξαπάλσ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.    

     

Πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

κεγαιχηεξν/ε απφ ηελ νηθνγέλεηα φπνπ: α) έρεη πεζάλεη ν παηέξαο ή ε κεηέξα 

θαη ν/ε ελ δσή ζχδπγνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή β) 

έρνπλ πεζάλεη νη δχν γνλείο θαη ππάξρνπλ αλήιηθα άγακα αδέιθηα ή γ) ν 

ππνςήθηνο είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο. Σα ζηνηρεία απηά  ζα πξνθχπηνπλ 

απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε  ιεμηαξρηθή 

πξάμε ζαλάηνπ.  

  

Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη 

ηεθκεξηψλνπλ  ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηά ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ 

Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.) ή άιινπ 

αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πνιπηέθλσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμάκελνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο.  

 Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

  



Αδέιθηα θνηηεηέο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ άγακα 

αδέιθηα έσο 24 εηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε θνίηεζεο 

ησλ αδεξθψλ ηνπο, ζηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη νη  ζπνπδέο ηνπο θαηά ην 

ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο 

ππνηξνθίαο. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ειηθίαο 

(24
νπ

) νξίδεηαη ε 31/12  ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη 

ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο.    

  

ηξαηησηηθή ζεηεία: αθνξά κφλν ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαηά  ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο 

ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

κνλάδαο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

νξίδεη ην Δ.Α.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. 

 

  

3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣHΡΙΑ 
 

 
Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα,  αμηνινγείηαη κφλν ν Βαζκφο 

Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ. ηελ πεξίπησζε θηήζεο απνιπηεξίνπ ηίηινπ ιπθείνπ 

εμσηεξηθνχ, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε αληηζηνηρίαο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 
Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα,  αμηνινγείηαη ν Βαζκφο 

Πηπρίνπ. Οη ηίηινη ηνπ εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ζπλνδεχνληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπο απφ ην 

ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

βαζκνινγία. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο δχν πηπρίσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν 

βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. 

 
Γηα ηνπο ππφινηπνπο  θνηηεηέο, αμηνινγείηαη ε επίδνζή ηνπο ζηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 

πνπ έρνπλ επηιέμεη θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο  ζην 

Δ.Α.Π. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο . 

  

ΠΡΟΟΥΗ 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ :  

 

1.      Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο δε ζα ιακβάλνληαη 

ππόςε. 
2.      Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη αλεμάξηεηα από ην 

ρξόλν έθδνζήο ηνπο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 



3.      Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ θνηλσληθά θξηηήξηα, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζρύ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

ππνηξνθίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε.  

4.      Έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. 

5.      Σα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 

πξόζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη δύν κήλεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε 

πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε 

παιαηόηεξε εκεξνκελία έθδνζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο 

πηζηνπνηεηηθό ή έγγξαθν δε ζα ιακβάλεηαη ππόςε.  

  

 

 

Γ) ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
  

Ζ αλαιπηηθή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ 

παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγνχληαη νη 

αηηήζεηο ππνηξνθηψλ:  

  

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ 

      

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ (γηα ηνπο ππφρξενπο 

θνξνινγηθήο δήισζεο) 

  

  

  

  

0  - 3.000 € 
25 

3.000,01 – 7.500 € 20 

7.500,01 – 10.500€ 15 

10.500,01 – 15.000€ 10 

15.000,01 – 20.500 € 5 

             20.500,01 € & άλσ 0 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (γηα ηνπο κε ππφρξενπο 

θνξνινγηθήο δήισζεο)  25 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ     

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ    

  2 
ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ Ή Δ ΓΗΑΣΑΖ, ΜΔ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ)  

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) 

  

  

  

α. έλα παηδί 5 

β. δχν παηδηά 10 

γ. ηξία παηδηά 20 

δ. ηέζζεξα παηδηά θαη άλσ 25 



ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 

  

έσο  66,9% 10 

67% - 100% 15 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΕΤΓΟΤ – ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 

  

έσο 66,9% 7 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 

67% - 100% 10 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΧΝ – ΑΓΔΛΦΧΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ                                    

  

έσο 66,9% 3 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 

67%-100% 5 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 

ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ:  

ΑΓΑΜΟ/Ζ , ΥΖΡΟ/Α, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ 

ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) 

  3 

ΠΡΟΣΑΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ   2 

ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ    1 

ΑΓΔΛΦΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ    1 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ   2 

3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ     

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ (Μφλν γηα 

λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) 

  

  

       Καιψο  (12,5-15,49) 2 

Λίαλ Καιψο (15,5-18,49) 4 

        Άξηζηα (18,5-20) 6 

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) 

  

  

        Καιψο ( 5 - 6,49 ) 3 

Λίαλ Καιψο ( 6,5 – 8,49 ) 6 

        Άξηζηα ( 8,5 - 10 ) 12 

ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ * (Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο θνηηεηέο) 

  

  

Καιψο    3 

Λίαλ Καιψο   6 

Άξηζηα  12 

  
 *         Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ην Δ.Α.Π. Ο Βαζκφο Θεκαηηθψλ 

Δλνηήησλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνβηβάζηκσλ ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ 

Θ.Δ. πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ 

έηνο ηνπ έηνπο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. Ο ζπλνιηθφο απηφο βαζκφο 

εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πξνπηπρηαθά, Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο)σο εμήο:  

   

                    



  Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα  
Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα  
Μόξηα   

Καιψο 5 – 12 5 – 8 3 

Λίαλ θαιψο 12,1 – 23 8,1 – 15 6 

Άξηζηα 23,1 & άλσ 15,1 & άλσ 12 

  

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Οη ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο θιίκαθεο έρνπλ σο θαηψηαην 

άθξν ηε κία πξνβηβάζηκε Θ.Δ. (Μ.Ο:5x1Θ.Δ.=5) θαη δηαβαζκίδνληαη θαηά ηα 

παξαπάλσ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ν κέγηζηνο 

αξηζκφο δήισζεο Θ.Δ. είλαη 3, ελψ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη 2 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη αθαδεκατθέο θιίκαθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δηαβάζκηζε. 

Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηφρνο επίηεπμεο πςειψλ κνξίσλ ζηα 

αθαδεκατθά θξηηήξηα εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε βαζκνινγηθή επίδνζε αιιά θαη απφ 

ηνλ αξηζκφ Θ.Δ. πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ππνςήθηνη. 

χκθσλα κε ηηο θιίκαθεο απηέο αμηνινγείηαη  ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ Π.. 

ηνπ Δ.Α.Π κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ησλ πξνγξακκάησλ 

«Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» (ΓΗΠ) θαη «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (ΦΤΔ), γηα 

ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 

«Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» 

Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ ππνςήθησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Θ.Δ. ΓΗΠ40 θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ππνελφηεηεο: Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε 

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, είλαη κε κνξηνδνηήζηκε ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, 

επεηδή ε βαζκνινγία ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ησλ 

θνηηεηψλ.  

 

«πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο»  

χκθσλα κε ηελ δηάξζξσζε ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηπιένλ παξαθνινχζεζε 

Δξγαζηεξηαθψλ Δλνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία  κίαο αθφκα θιίκαθαο  

αμηνιφγεζεο αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ.  

Έηζη, γηα ηνπο  θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 1
ν
 έηνο ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο 

εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. νη νπνίνη  κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν ζεσξεηηθέο θαη φρη 

εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο βάζεη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ηζρχεη ε 

παξαπάλσ αθαδεκατθή θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ 

πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ (βι. θιίκαθα απφ 5 έσο 23,1& άλσ), ελψ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο  θνηηεηέο ηνπ ΦΤΔ  νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ  ζεσξεηηθέο αιιά 

θαη  εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο, ηζρχεη ε παξαθάησ θιίκαθα αμηνιφγεζεο : 
     

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ  

  

  

    Καιψο : 2,5-16   3 

   Λίαλ Καιψο: 16,1-26,8 6 

   Άξηζηα : 26,9 & άλσ 12 

 



 

 Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην θαηψηαην άθξν ηεο λέαο θιίκαθαο μεθηλά απφ έλαλ 

πξνβηβάζηκν εξγαζηεξηαθφ θχθιν ν νπνίνο θαη βαζκνινγηθά ηζνδπλακεί κε κηζή  

Θ.Δ.  (Μ.Ο. Δξγ. Κχθινπ: 5x 0,5Θ.Δ.=2,5). 

 

 

Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

είλαη ε εμήο : 
1. Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα (ΟΗ.Σ.) εηζεγείηαη ζηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. ην πνζνζηφ ησλ 

Φ.ΘΔ. («θνηηεηέο x Θεκαηηθέο Δλφηεηεο » = Φ.ΘΔ.) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ Φ.ΘΔ. ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ  

ππνηξνθίεο νιηθήο ή κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ησλ 

ζπνπδψλ. Ζ εηζήγεζε ηνπ ΟΗ.Σ. ζα ζηεξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο  θαη ε Γ.Δ. ζα απνθαζίδεη ηειηθά. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Γ.Δ.  ηνπ Δ.Α.Π. νξίδνληαη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επίδνζεο 

γηα ηε ρνξήγεζε νιηθήο ή κεξηθήο ππνηξνθίαο (άξζξν 3 Ν.3027/2002).                            

 

2. Σν πνζνζηφ Φ.ΘΔ, πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Δ. γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..), αλάινγα κε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ Φ.ΘΔ θάζε Π.. Πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ 

απηνχ ηίζεηαη παξάιιεια βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ ηζρχεη γηα φια ηα Π.. ηνπ Δ.Α.Π., κε απφθαζε ηεο Γ.Δ. 

 

3. Γηεπθξηλίδεηε φηη οι ηελειόθοιηοι προπηστιακοί θοιηηηές ηων προγραμμάηων 

ζποσδών ηοσ Ε.Α.Π.  ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα παρακολούθηζης και 

επιπλέον θεμαηικών ενοηήηων πέραν ηοσ ελάτιζηοσ αριθμού θ.ε ποσ 

απαιηεί ηο πρόγραμμα για ηην απόκηηζη πηστίοσ  (ο αριθμός ηων επιπλέον 

θ.ε δεν μπορεί να σπερβαίνει ηις δύο), δεν μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη 

τορήγηζης σποηροθίας και δεν δικαιούνηαι σποηροθία αριζηείας. 

4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο έρνπλ: 

α) νη ππνςήθηνη ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 6 έηε 

απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π.  

β) νη ππνςήθηνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 3 έηε 

απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ππνηξνθίαο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο 

πνπ παξαθνινπζνχλ κία  ή πεξηζζφηεξεο  Θ.Δ., ή εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο, ή 

εθπνλνχλ Γηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν 

αηηνχληαη ηε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο 

ζπνπδψλ ηνπο . 

  

5. Τπνβνιή  αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο.   

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ πξνο ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ (Γ.Τ.) ην έληππν 

«Αίηεζε Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο» κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο: 

 



       α) Νενεηζαρζέληεο  

Οη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. (Α, ηπρφλ Β ή Γ). 

πγθεθξηκέλα νη επηιεγέληεο ηεο Α θαηεγνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ππνβάιινπλ  ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δ.Α.Π., ελψ νη 

ηπρφλ επηιεγέληεο ησλ  θαηεγνξηψλ Β, Γ, φπνηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε 

αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηα  νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. 

β) Τπφινηπνη θνηηεηέο 

Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

ππνηξνθίαο ηνλ Απξίιην θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε άιινηε ην Δ.Α.Π. 

θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ 

θνηηεηψλ .  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο (βι. Γηαδηθαζία παξ. 3) 

ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ.  Σα 

αθαδεκατθά θξηηήξηα ησλ ππνςήθησλ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν 

Τπνηξνθηψλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηειηθψλ θαη επαλαιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ εμεηάδεηαη ε επίδνζή ηνπο.  

 

6. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ ππνβάιινπλ νη λενεηζαρζέληεο θαη νη 

ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. εμεηάδνληαη φιεο καδί, αλά Π.. Ζ αμηνιφγεζή 

ηνπο γίλεηαη απφ ην Γ.Τ. ην νπνίν κνξηνπνηεί ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα 

(νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά) θαη ζπληάζζεη πίλαθεο 

αληηζηνίρεζεο ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ κε αξηζκνχο κνξίσλ. Καηά ζπλέπεηα 

εμάγεηαη έλαο ηειηθφο βαζκφο κνξίσλ γηα θάζε ππνςήθην, πνπ έρεη πξνθχςεη 

απφ ηελ άζξνηζε ησλ κνξίσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ.                                    

                               

7. Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ην Γ.Τ ζπληάζζεη ηνπο 

πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ  ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ζχκθσλα κε 

ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηε βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ. Οη πίλαθεο 

αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ειέγρνληαη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή νξηζκέλε απφ ηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π., απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

α) πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο, β) πξντζηάκελν Σκήκαηνο 

Δθπαίδεπζεο θαη γ) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Μεηξψνπ Φνηηεηψλ. Ζ ηξηκειήο 

επηηξνπή εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη   γηα θάζε Π.. ηηο ππνηξνθίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιάβεη 

θάζε θνξά ε Γ.Δ. (βι. Γηαδηθαζία παξ.1&2).Οη ζρεηηθνί πίλαθεο 

ππνβάιινληαη ζηε Γ.Δ. γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπο.  

 

8. Οη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ εγθξίλεη ε Γ.Δ.  αλαξηψληαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ Πάηξα θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. ζην δηαδίθηπν. 

 



9. Σν Γ.Τ. κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ ππνηξφθσλ ενημερώνει κφλν ηνπο 

δηθαηνχρνπο μέζω ηων ηλεκηρονικών διεσθύνζεων ηοσς για ηην ανακοίνωζη 

ηων αποηελεζμάηων μέζω ηης Δικησακής Πύλης ηοσ Ε.Α.Π., open.eap.gr ζηην 

καρηέλα “Αποηελέζμαηα Υποηροθιών” ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. 

 

10. Όζνη ππνςήθηνη δε ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα κφξηα ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππφηξνθνπο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο, έρνπλ 

ην λφκηκν δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ θαη ηελ αλάξηεζή 

ηνπο ζηα Γξαθεία ηνπ Δ.Α.Π. σο θαη απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο ζην δηαδίθηπν. Σνλίδεηαη φηη λέα δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο γηα πξψηε θνξά κε ηελ έλζηαζή ηνπο ζα 

θξίλνληαη εθπξφζεζκα εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη δε ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε.  

11. Ζ Γ.Δ. νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ εμεηάδεη θαη 

απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ ηηο ηπρφλ  ππνβιεζείζεο 

ελζηάζεηο. 

12. Δπεηδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ Φ.ΘΔ θάζε έηνπο απαηηείηαη λα 

έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δήισζεο Θ.Δ. απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα  έρνπλ 

ζπγθξνηεζεί ηα ηκήκαηα, ε απνλνκή ππνηξνθηψλ ζα νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ 

έλαξμε ζπνπδψλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ αθαδεκατθνχ 

έηνπο  2014-2015 θαη ζην εμήο. 

 


