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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ YΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Αθήνα, 24.01.2022
                    Aριθ.Πρωτ.: 864ριθ.Πρωτ.: 864

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Ν. Ιωνία
Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr  
Πληροφορίες: Α. Κυτίνου, Μ. Κόττη,
Π. Σαραντάκου, M. Ερωτοκρίτου
Τηλέφωνο: 210 3726302, 397, 383, 408
E-mail: proptyhiaka@iky.gr

Προς: Γραμματείες Τμημάτων ΑΕΙ 
           (ηλεκτρονική αποστολή μόνο)

Κοιν. : Ιδρύματα Τριτοβάθμιας   Εκπαίδευσης
            Πρυτανικές Αρχές   
            (ηλεκτρονική αποστολή μόνο)

Σας  αποστέλλουμε  συνημμένα  την  Πρόσκληση  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Πρόγραμμα  Οικονομικής
Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές -ακαδ. Έτος 2019-2020»,
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020».

Στo Κεφ.  Δ΄  της   υπ’  αριθμ:  862/24.01.2022  (ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ)  Πρόσκλησης  αναφέρονται  τα
κριτήρια αξιολόγησης-μοριοδότηση των υποψηφίων.

Για  τον  υπολογισμό  και  απόδειξη  της  ανωτέρω  μοριοδότησης  στο  Παράρτημα  της  Πρόσκλησης
παρατίθεται  το  υπόδειγμα  της  σχετικής  βεβαίωσης,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  συμπληρώνεται  και  να
εκδίδεται  από  τις  Γραμματείες  κατόπιν  αίτησης  του  φοιτητή,  υποψηφίου  δικαιούχου  της  σχετικής
υποτροφίας.

Αναφορικά με  ερωτήματα  των γραμματειών  που ετέθησαν  ως προς  την  συμπλήρωση της  βεβαίωσης
(παράρτημα 1 της Πρόσκλησης), το Διοικητικό Συμβούλιο στην  22η/13-7-2021 Συνεδρία του αποφάσισε :

Α) Στην περίπτωση των Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των πιστωτικών μονάδων, οι
υποψήφιοι  υπότροφοι  μοριοδοτούνται  ανάλογα  με  το  ποσοστό  ολοκλήρωσης  του  συνόλου  των
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών έως την 31-8-2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το
πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι υποψήφιοι έως 31-8-
2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους έως τις 31-8-2020.
Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.

Β) Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών, (με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου
του υποχρεωτικού αριθμού των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε
επιτυχώς ο υποψήφιος έως τις 31-8-2020.
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 Ευελπιστούμε  στην ουσιαστική αρωγή σας ως προς την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση και έκδοση της
σχετικής βεβαίωσης, καθώς συνιστά το μοναδικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η επιμέλεια του
υποψηφίου φοιτητή, ως ικανή συνθήκη για τη λήψη της υποτροφίας.

Παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο και παραμένουμε στη διάθεσή
σας για περισσότερες πληροφορίες.

                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                               

                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΤΣΑ

Συνημμένο:
1. Υπ’ αριθμ: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση

Εσωτερική Διανομή
1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Υ.
2. Γενικός Διευθυντής Ι.Κ.Υ.
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Παράρτημα 1

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020»

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)».
«Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ημερομηνία: ……/……/…….
ΣΧΟΛΗ: Αρ.Πρωτ: ...........
ΤΜΗΜΑ:
Ταχ. Διεύθυνση
Αρμόδιος υπάλληλος:
Τηλ.:
e-mail: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται  ότι,  ο/η   ……………………………………..…….............  (Ονοματεπώνυμο) του  ............…………….
(Ονοματεπώνυμο  Πατρός),  είναι  φοιτητής/τρια  του  Τμήματος/Σχολής  …………………………………..…….
…………………  με  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  Αριθμός  Μητρώου:  .................................,
ΑΦΜ: ..........................................

1)  Τρόπος  εισαγωγής:……………………………………………………………………………………………………………………
2)   Έτος πρώτης εγγραφής:…………………………………………………………………………………………………………….
3)  Τρέχον Εξάμηνο σπουδών : ……….  Συνολικός αριθμός εξαμήνων του Προγράμματος  Σπουδών …….….
4) Δεν έχει  υπερβεί  το ελάχιστο χρονικό διάστημα φοίτησης  του Προγράμματος  Σπουδών του,  κατά το

ακαδ. έτος 2019-2020:         ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

5) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Υποψήφιου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών

ψηφίων [0-10 μόρια]: …….…….

Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων
που έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων
στο Πρόγραμμα Σπουδών του έως τις 31.08.2020. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το
σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων,  οι  υποψήφιοι  υπότροφοι  μοριοδοτούνται  ανάλογα με το ποσοστό
ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2020.  Το ποσοστό
ολοκλήρωσης  προκύπτει  ως  το  πηλίκο  (ο  λόγος)  μεταξύ  του  αριθμού  των  μαθημάτων  που  έχουν
ολοκληρώσει  οι  υποψήφιοι  έως  31.08.2020 δια  του  προβλεπόμενου  αριθμού  μαθημάτων  του
Προγράμματος   Σπουδών  τους  έως  τις  31.08.2020.  Για  την  εξαγωγή  των  μορίων,  το  πηλίκο
πολλαπλασιάζεται επί 10.

6)  Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο

(2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια]:  …………...

Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων
συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού αριθμού των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών,
τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς ο υποψήφιος έως τις 31.08.2020.

7)  Μόρια εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις …………………

Δεν συμπληρώνεται  στις  περιπτώσεις  υποψηφίων που έχουν  εισαχθεί  σε  ειδικό  αριθμό  θέσεων και  σε
ποσοστό  επιπλέον  του  αριθμού  εισακτέων  εισαγωγής  (ΕΠΑΛ,  Μουσουλμανική  Μειονότητα  Θράκης,
αναπηρίες κτλ.).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ONOMAριθ.Πρωτ.: 864ΤEΠΩΝΥΜΟΠΩΝΥΜΟ
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος βεβαίωσης του Παραρτήματος 1

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες παρατηρήσεις πριν τη συμπλήρωση των απαιτούμενων

πεδίων της βεβαίωσης. 

Η βεβαίωση δεν χορηγείται   στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και  

σε  ποσοστό  επιπλέον  του  αριθμού  εισακτέων,  ως:  α)  τέκνα  των Ελλήνων εξωτερικού,  β)  αλλοδαποί-

αλλογενείς  και  γ)  Υπότροφοι  (αλλοδαποί  -  αλλογενείς  και  ομογενείς),  όπως  οι  κατηγορίες  αυτές

εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ Β΄ 272) Υπουργική Απόφαση. 

Οι εν λόγω φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Πρόκληση Υποβολής

Αιτήσεων.

 Στο  σημείο  «1)  Τρόπος  εισαγωγής»  δηλώνεται  ο  τρόπος  εισαγωγής  του  υποψηφίου,  π.χ.  με

πανελλήνιες  εξετάσεις.  Στην  περίπτωση  εισαγωγής  σε  ειδικό  αριθμό  θέσεων  ή  σε  ποσοστό

επιπλέον των εισακτέων παρακαλούμε να επισημανθεί.

 Στο σημείο  «5)  Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου,  με

ακρίβεια  δύο  δεκαδικών  ψηφίων  [0-10  μόρια]»,  το  πηλίκο  που  προκύπτει  από  το  κλάσμα

πολλαπλασιάζεται με 100, προκειμένου να μετατραπεί σε ποσοστό.

Αριθμός ολοκληρωμένων Πιστωτικών Μονάδων   Χ 10

Αριθμός προβλεπόμενων Πιστωτικών Μονάδων

 Στο  σημείο  «6)  Μέσος  όρος  βαθμολογίας  στα  υποχρεωτικά  μαθήματα  του  Προγράμματος

Σπουδών,  με  ακρίβεια  δύο  δεκαδικών  ψηφίων» πρέπει  να  συμπληρωθεί  ο  μέσος  όρος

βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς από την εγγραφή του έως

31.08.2020. 

 Στο  σημείο  «7)  Μόρια  εισαγωγής  από  Πανελλήνιες  Εξετάσεις» συμπληρώνονται  τα  μόρια

εισαγωγής  του  φοιτητή  στις  Πανελλήνιες  Εξετάσεις.  Δεν  συμπληρώνεται  στις  περιπτώσεις

υποψηφίων που έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού

εισακτέων εισαγωγής (ΕΠΑΛ, Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης, αναπηρίες κτλ.).

Παρακαλούμε τυχόν απορίες και διευκρινίσεις να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση proptyhiaka@iky.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

6. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

7. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10. Πανεπιστήμιο Πατρών

11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

12. Πανεπιστήμιο Κρήτης

13. Πολυτεχνείο Κρήτης

14. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

20. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

21. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

22. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

23. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

24. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

25. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

26. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών

5


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ProtocolIncoming: Α. Π.: Εισερχ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/29971/2603
Ημ/νία: Εισερχ. 25/01/2022
Ημ/νία Αποστολής: 24/01/2022
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


