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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  
Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 
Τηλέφωνο: 2710 372130 

 
Τρίπολη,  02/09/2022 

Αρ. πρωτ.:  19857 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»   

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (με Κωδικό ΟΠΣ 5053865) - ΥΠΟΕΡΓΟ 01: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Κ.Α. 81499 

με κωδικό MIS 5053865, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1995/03-04-2019, κωδ. 

ΕΔΒΜ 97), με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, κατ’ εφαρμογή της υπ’ 

αριθμ. 21/30.08.2022 Aπόφασης της 192ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΕΚΞ469Β7Δ-ΚΕ7) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, 

προσκαλεί τους/τις εγγεγραμμένους/-ες προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες που πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λήψη οικονομικού βοηθήματος επιμέλειας στο ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022. Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος έχει σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των 

επιμελών φοιτητών/-τριων που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για την αποπεράτωση των 

σπουδών τους επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.  

 

Η πρόσκληση αφορά στους/στις φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φοιτούν σε 

Τμήματα με έδρα στις ακόλουθες πόλεις: Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη και Πάτρα. 

 

Ο αριθμός των δικαιούχων του οικονομικού βοηθήματος ορίζεται στον αριθμό των είκοσι πέντε (25) και 

αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ενώ το εφάπαξ ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό 

των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800,00 €). Η ανωτέρω ενίσχυση δεν κατάσχεται, χορηγείται 

ολόκληρη χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία. 
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Τρόπος υποβολής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι 

τις 20/10/2022, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής 

και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό 

σύστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 

03.09.2022 - 00:01 (ώρα Ελλάδος) έως και 20.10.2022 - 14:00 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι 

αιτήσεις εντός του ανωτέρω χρονικό περιθωρίου. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα 

οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για την εν λόγω Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης». Ανυπόγραφες αιτήσεις 

υποψηφίων ή αιτήσεις που δεν έχουν το προβλεπόμενο κείμενο της πρόσκλησης δεν γίνονται 

δεκτές. 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Αντίγραφα των υποβληθέντων  δηλώσεων Ε1 και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων 

του τελευταίου οικονομικού έτους του/της αιτούντος/-σας καθώς και των γονέων του/της σε 

περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα είναι εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, 

θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του γονέα στον οποίο ο/η αιτών/-

ούσα είναι καταχωρημένος/-η ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος/-η πριν από την 

υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς. 

4. Υπεύθυνη δήλωση η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί 

μέσω του gov.gr)  και να αναφέρει ότι: α) δεν λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή 

β) τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι ακριβή και αληθή, γ) έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται 

όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δ) δεν είναι πτυχιούχοι 

άλλου τμήματος τριτοβάθμιου ιδρύματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

5. Υπεύθυνη δήλωση η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί 

μέσω του gov.gr), περί έγκρισης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

6. Βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

7. Βεβαίωση Σπουδών από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν. 

8. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν. 

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή (τελευταίου 

εξαμήνου). Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο έγγραφο δημόσιας αρχής και 

για διαζευγμένους γονείς δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η 

καταβολή́ ή όχι διατροφής. Δικαιολογητικά για γονείς σε διάσταση (π.χ., ιδιωτικό συμφωνητικό, 

διαζευκτήριο από Μητρόπολη) που δεν συνοδεύονται από δικαστική απόφαση δεν γίνονται 

δεκτά. 

https://submissions.uop.gr/
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10. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει (προπτυχιακές σπουδές) σε Ελληνικό ́

ΑΕΙ, εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, βεβαίωση σπουδών του οικείου Τμήματος.  

11. Σε περιπτώσεις απόρων, πιστοποιητικό ́απορίας από την αρμόδια υπηρεσία.  

12. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση από το  

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).  

Σημειώνεται ότι μη ευκρινή ή μη πλήρη φωτοαντίγραφα δεν γίνονται δεκτά. Τα παραπάνω δικαιολογητικά 

υποβάλλονται: 

• σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους εάν 

πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα. 

• σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από 

αρμόδια διοικητική αρχή, εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων. 

• σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

συνοδευόμενα με επίσημη μετάφραση αυτών, εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων. 

Δικαίωμα/Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο/η υποψήφιος/-α προς ένταξη φοιτητής ο/η οποίος/-α πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του/της μαζί́ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά́ μέσα στις 

προθεσμίες που θα ορίζονται. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν 

εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή́ δικαιολογητικά́ δεν θα γίνονται δεκτές. 

2. Να είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τμήμα που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, 

Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη, ή Τρίπολη και να μην είχε ξεπεράσει κατά το ακ. έτος 2021-2022 το 5ο έτος 

σπουδών. 

3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές οι 

οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους σε τμήματα ΑΤΕΙ τα οποία αργότερα ενσωματώθηκαν στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτούν για το νέο πτυχίο δεν είναι 

επιλέξιμοι. 

4. Το ετήσιο οικογενειακό́ εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει: 

4.1. για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες κάτω των 25 ετών, 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.  

4.2. για έγγαμους φοιτητές και φοιτήτριες, 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). 

4.3. για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες 25 ετών και άνω, τις 12.000€. 
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Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό 

εισόδημα του ίδιου του φοιτητή και της φοιτήτριας, των γονέων τους και των ανηλίκων αδελφών τους 

από κάθε πηγή́. Εάν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα 

είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό́ οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται 

αθροιστικά. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή/-τρια, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το 

ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των 

ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή. Ως μέλη της οικογένειας του/της αιτούντα/-σας λογίζονται κατά 

περίπτωση οι γονείς και όλα τα αδέλφια (συμπεριλαμβανομένου του/της αιτούντα/-σας) που 

περιλαμβάνονται σε μία κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στην οποία ο/η αιτών/-ουσα είναι 

καταχωρημένος/-η ως εξαρτώμενο μέλος, ως υπόχρεος/-η ή ως σύζυγος αυτού. Ως μέσο Μέσο Ετήσιο 

Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) οικογένειας ορίζεται το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 

δια τον αριθμό των μελών της οικογένειας του/της αιτούντος/-ουσας κατά την έννοια της οικογένειας 

που περιγράφηκε παραπάνω, και δίνεται από τον τύπο:  

ΜΕΙμ = (Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα) / (αριθμός μελών οικογένειας). 

Με βάση τον παραπάνω τύπο στην περίπτωση ατομικής δήλωσης (π.χ., για άγαμους φοιτητές και 

φοιτήτριες 25 ετών και άνω), όπου μόνο ο/η αιτών/-ουσα υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο 

εισόδημα ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.  

Μοριοδότηση 

Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Μόρια 

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της 
οικογένειας.   
 
 

Ο αριθμός των μορίων δίνεται από τoν τύπο: 
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0) /10000 
 
και λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1000 μορίων, 
στρογγυλοποιώντας τα τυχόν δεκαδικά ψηφία 
στον κοντινότερο ακέραιο 

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

1.000 μόρια για κάθε τέκνο πέραν του ενός 

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). 

1.000 μόρια 

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου 
κύκλου σπουδών εκτός της μόνιμης κατοικίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον 

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια 
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δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ή Ανώτατη 
Σχολή́ Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές 
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού ́
και Τουρισμού.  

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

3.000 μόρια 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης 
μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο. 

3.000 μόρια 

Φοιτήτριες που φέρουν την ιδιότητα της άγαμης 
μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο 
και οι οποίες δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της 
ηλικίας τους. 

4.000 μόρια 

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

3.000 μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας με 
αναπηρία 67% και άνω 

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια   

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 

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου 
με βάση το φόρτο ECTS μαθημάτων του ΠΣ που 
αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και 
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία. 

Φοιτητές που κατά το ακ. έτος 2021-2022 ήταν 
στο 1ο έτος σπουδών:  
< 20 ECTS: 500 μόρια 
20 μέχρι και 29 ECTS: 1.000 μόρια  
30 μέχρι και 39 ECTS: 1.500 μόρια  
40 μέχρι και 49 ECTS: 2.000 μόρια  
>= 50 ECTS: 2.500 μόρια 
 
Φοιτητές που κατά το ακ. έτος 2021-2022 ήταν 
στο 2ο έτος σπουδών: 
< 80 ECTS: 500 μόρια 
80 μέχρι και 89 ECTS: 1.000 μόρια  
90 μέχρι και 99 ECTS: 1.500 μόρια  
100 μέχρι και 109 ECTS: 2.000 μόρια  
>= 110 ECTS: 2.500 μόρια 
 
Φοιτητές που κατά το ακ. έτος 2021-2022 ήταν 
στο 3ο έτος σπουδών: 
< 140 ECTS: 500 μόρια 
140 μέχρι και 149 ECTS: 1.000 μόρια  
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150 μέχρι και 159 ECTS: 1.500 μόρια  
160 μέχρι και 169 ECTS: 2.000 μόρια  
>= 170 ECTS: 2.500 μόρια 
 
Φοιτητές που κατά το ακ. έτος 2021-2022 ήταν 
στο 4ο ή στο 5ο έτος σπουδών: 
< 200 ECTS: 500 μόρια 
200 μέχρι και 209 ECTS: 1.000 μόρια  
210 μέχρι και 219 ECTS: 1.500 μόρια  
220 μέχρι και 229 ECTS: 2.000 μόρια  
>= 230 ECTS: 2.500 μόρια 

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος 
Βαθμολογίας (ΜΟΒ) με βάση το έγγραφο της 
γραμματείας (Παράρτημα ΙΙΙ). 

ΜΟΒ *100 μόρια. Σημειώνεται ότι αν η 
βαθμολογική επίδοση καταγραφεί από τη 
γραμματεία με παραπάνω από 2 δεκαδικά 
ψηφία τα μόρια προκύπτουν  
στρογγυλοποιώντας τα τυχόν δεκαδικά ψηφία 
στον κοντινότερο ακέραιο 

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το 
παρελθόν το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα. 

250 μόρια 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην μοριοδότηση μεταξύ υποψηφίων φοιτητών/-τριών η κατάταξη γίνεται με 

προτεραιοποίηση των ακόλουθων κριτηρίων (θα προηγηθεί o/η φοιτητής/-τρια που ικανοποιεί κάποιο από 

τα ακόλουθα κριτήρια με φθίνουσα βαρύτητα κατάταξης): 

1. Φοιτητές/-τριες ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 

2. Φοιτήτριες που φέρουν την ιδιότητα της άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν 

τέκνο. 

3. Φοιτητές/-τριες με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω. 

4. Απορφανισθέντες φοιτητές/-τριες από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί́ το 25ο έτος της 

ηλικίας τους. 

5. Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα. 

6. Φοιτητές/-τριες 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). 

7. Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή/-τρια 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 στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ή 

Ανώτατη Σχολή́ Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού́ και Τουρισμού.  

8. Με το μεγαλύτερο φόρτο ECTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων. 
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9. Με το μεγαλύτερο Μέσο Όρο Βαθμολογίας (ΜΟΒ). 

10. Με το μικρότερο Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου με Κ.Α. 80499 και 

τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (με Κωδικό ΟΠΣ 5053865), η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 

8/10.03.2020 Απόφαση της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ1ΚΟ469Β7Δ-Ζ15).  

Εν συνεχεία καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες:  

• Πίνακας Α1: Δικαιούχοι Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες, ταξινομημένος κατά́ φθίνουσα 

σειρά μορίων.  

• Πίνακας Α2: Επιλαχόντες Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες που δεν ανήκουν στον πίνακα Α1, 

ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων  

• Πίνακας Β1: Απορριφθέντες Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες  

Οι παραπάνω πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και αναρτώνται 

για ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος 

(https://elke.uop.gr/) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://www.uop.gr). 

Παράλληλα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη σχετική ανάρτηση. 

Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλονται προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα στους/στις υποψηφίους/-ες, αλλά η 

ενημέρωσή τους γίνεται μέσω των ανωτέρω αναρτήσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των 

ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων. 

Υποβολή Ενστάσεων 

Ο/Η υποψήφιος/-α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 

αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης 

αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://elke.uop.gr). Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση 

της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην 

εκπρόθεσμη υποβολή.  

 

Η ένσταση επιτρέπεται για την επανεξέταση στοιχείων της πρότασης που επιδέχονται αντικειμενική 

αξιολόγηση και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

 

Η ένσταση κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elke@uop.gr ή αυτοπροσώπως 

στα γραφεία του ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην πόλη της Τρίπολης (Ακαδημαϊκού Γ.Κ. 

Βλάχου, δεύτερο κτήριο Ο.Α.Ε.Δ. δεύτερος όροφος, γραφείο Β8). 

 

Οι τελικοί πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και αναρτώνται για 

ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού ́ Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος 

(https://elke.uop.gr/) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://www.uop.gr). 

https://elke.uop.gr/
https://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
mailto:elke@uop.gr
https://elke.uop.gr/
https://www.uop.gr/
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Παράλληλα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη σχετική ανάρτηση. 

Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλονται προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα στους/στις υποψηφίους/-ες, αλλά η 

ενημέρωσή τους γίνεται μέσω των ανωτέρω αναρτήσεων.  

Λοιποί όροι 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα κατατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  

2. Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

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

3. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγονται εκείνες 

που κρίνεται πιο κατάλληλες, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας 

πρόσκλησης. 

4. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια της πρόσκλησης, απορρίπτεται και 

ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

5. Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η υποψήφιος/-α αποκλείεται από την διαδικασία και δεν 

αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι 

αποκλειστικά του/της υποψηφίου/-ας.  

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους/τις υποψήφιους/-ες για τυχόν διευκρινίσεις επί του 

φακέλου τους. 

7. Σε περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/-σα υποψήφιος/-α δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασής ή 

παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί στη σύναψη 

σύμβασης με τον/την επόμενο/-η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/-α, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 

8. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

9. Η υποβολή αίτησης από τον/την εκάστοτε υποψήφιο/-α συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

10. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της 

σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς 

και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

11. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα πρόσκληση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. 

έλλειψη οικονομικών κονδυλίων ή τεχνικών προβλημάτων κ.λ.) και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου. 

12. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/συγκατάθεσή  

για τη διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων 

(ονοματεπώνυμο – πόλη – Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ –ΔΟΥ), προκειμένου να 
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διενεργηθούν όσες πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αρίθμ. 

679/2016 ΚΕΕ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας πρόσκλησης. 

13. Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στο e-mail: wecare@uop.gr. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στην 

ιστοσελίδα  του ΕΛΚΕ (https://elke.uop.gr/), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://www.uop.gr), και 

των Τμημάτων αυτού, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

proskliseis@espa.gr. 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 

 

mailto:wecare@uop.gr
https://elke.uop.gr/
https://www.uop.gr/
mailto:proskliseis@espa.gr
mailto:proskliseis@espa.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Για την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2021-22 δεν λαμβάνω άλλου είδους υποτροφία ή παρεμφερή 
οικονομική ενίσχυση από άλλο συναφές πρόγραμμα (π.χ. ΙΚΥ,ΕΣΠΑ, κλπ) ή φορέα.  

2) Τα στοιχεία που προσκομίζω είναι ακριβή και αληθή. 

3) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

     ενδιαφέροντος. 

4) Δεν είμαι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ, υπό τους όρους της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο 
και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση μου, στην υπεύθυνη 
δήλωσή μου, στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλω καθώς και 
λοιπά έγγραφα που τυχόν θα υποβάλλω, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου στα πλαίσια της χορήγησης 
της αιτηθείσας υποτροφίας, ενδεικτικά αναφερομένων των βεβαιώσεων της αναλυτικής βαθμολογίας και των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Αναγνωρίζω ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του σκοπού του και εκπλήρωσης των νόμιμων 
υποχρεώσεών του, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ ενδέχεται να προβεί σε διαβιβάσεις οι οποίες ίσως να 
περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε αρμόδιες Αρχές και Φορείς.  
Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα και λοιπά) καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να 
αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ (Ακαδημαϊκού Βλάχου, 2ο κτίριο ΟΑΕΔ, 22131, Τρίπολη) ή μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την πορεία του. 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΡΑΞΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» - Ακ. έτος 2021-2022 

 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου 
           

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   Ημερομηνία: ____/____/________ 

ΣΧΟΛΗ:        Αρ.Πρωτ:  ___________________ 

ΤΜΗΜΑ: 

Ταχ. Διεύθυνση: 

Αρμόδιος υπάλληλος γραμματείας: 

Τηλ. γραμματείας: 

e-mail γραμματείας: 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι, ο/η _________________________________________________________________________________ 

(Ονοματεπώνυμο) του ____________________________________ (Ονοματεπώνυμο Πατρός), είναι φοιτητής/-τρια 

του Τμήματος __________________________________________________________________________ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Μητρώου: ___________________ με ΑΦΜ: 

____________________ 

1) Τρόπος  εισαγωγής: 

________________________________________________________________________________ 

2)  Έτος πρώτης εγγραφής 1 : 

____________________________________________________________________________ 

3) Τρέχον Εξάμηνο σπουδών : _____________ Συνολικός αριθμός εξαμήνων του Προγράμματος  Σπουδών 

____________ 

4) Είχε υπερβεί το 5ο έτος φοίτησης του/της Προγράμματος Σπουδών του/της, κατά το ακαδ. έτος 2021-2022;               

        ΝΑΙ                     ΟΧΙ    

5) Κριτήριο απόδοσης. Άθροισμα μονάδων ECTS μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του/της υποψηφίου/-ας 

τα οποία παρακολούθησε και εξετάστηκε με επιτυχία μέχρι και 31/08/2022: ___________________ 

Σημειώνεται ότι ζητείται το άθροισμα των μονάδων ECTS τα οποία ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει και έχει εξεταστεί 

επιτυχώς από την εγγραφή μέχρι και τις 31/08/2022 (δεν συμπεριλαμβάνεται η επαναληπτική εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου 2022). Δεν γίνεται δεκτό το άθροισμα άλλων δεικτών φόρτου, όπως οι διδακτικές μονάδες. 
 

6) Μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών στα 

οποία ο/η φοιτητής/-τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και 31/08/2022: ___________________  

Ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και 

31/08/2022 (δεν συμπεριλαμβάνεται η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022). Αναγράφεται με ακρίβεια 2 

δεκαδικών ψηφίων. 

 

 

ONOMAΤEΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ  

 

 

(υπογραφή)   

 
1 Αιτήσεις φοιτητών με έτος πρώτης εγγραφής προγενέστερο του ακ. έτους 2017-2018 απορρίπτονται με βάση τους 

όρους της πρόσκλησης  
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Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης» 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  19857/02.09.2022 

 

Στοιχεία υποψηφίου 

Όνομα:  ____________________________________________________ 

Επώνυμο:  ____________________________________________________ 

Φύλο:  □ Άρρεν  □ Θήλυ 

Ημερομηνία γέννησης:  ____________________________________________________ 

Υπηκοότητα:  ____________________________________________________ 

Διεύθυνση:  ____________________________________________________ 

Τηλέφωνο:  ____________________________________________________ 

Α.Φ.Μ.:  ____________________________________________________ 

email:  ____________________________________________________ 

 

Υποβάλω την αίτησή μου προς σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (με Κωδικό ΟΠΣ 5053865) Κ.Α. 80499 

 

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ΄ αριθμ 19857/02.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος,  
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Β) όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά εάν 

μου ζητηθεί, 

Γ) για την είσπραξη του οικονομικού βοηθήματος δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου 

και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον 

η παρούσα αίτησή μου γίνει δεκτή. 

Επίσης, με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/συγκατάθεσή 

μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ονοματεπώνυμο, 

πόλη-Διεύθυνση-ΤΚ, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ-ΔΟΥ), προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αριθμ. 679/2016 ΚΕΕ, για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσκλησης 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

_______________________________________ 

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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