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ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΕΙΟ  ΙΔΡΤΜΑ 
ΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΣΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 
 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
                       21100 – Ναφπλιο    
EMAIL :  mail@dipe.arg.sch.gr 
Πλθροφορίεσ:  Δθμιτρθσ  ίδερθσ 
Σθλζφωνο:  27520-24478 
fax:  2752025685 

Ναφπλιο, 8 Μαΐου 2020 

Αρικ. Πρωτ. :14  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ χολικϊν Κτιρίων και 

Τποτροφιϊν, ζχοντασ υπόψθ:                                                               ..                                                                                                                                     

α) Σο Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Αϋ),           .                                                                                

β)  Σθν  ΚΤΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012  - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Βϋ,             ,.                                                                         

γ) Σα άρκρα 38 και 56 του Ν. 4182/10-9-2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τ. Α’),.                                                                                                  

δ)  Σθν υπ’ αρικμ. 1/5-3-2020 Πράξθ του Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ, Θζμα 5ο και                                                                                     

ε)  Σο  υπ’  αρικμ.   52711 /  02 – 04 – 2020  ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

….. Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Σθ  χοριγθςθ – κατόπιν επιλογισ –  επτά  (7) ςυνολικά  υποτροφιϊν, για το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021, ωσ  εξισ :                                                                          .                                                    

α)    Πζντε  (5)  υποτροφιϊν  για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ 

………ι ςε φοιτθτζσ/τριεσ επομζνων ετϊν.                              .                                                                                                                                                   

β) Μιασ (1) υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςε φοιτθτι/τρια.   .                                    

γ)    Μιασ (1) υποτροφίασ για διδακτορικζσ ςπουδζσ, ςε φοιτθτι/τρια, ςφμφωνα με τισ 

…… προχποκζςεισ που αναφζρονται παρακάτω.            

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Α.  ΓΕΝΙΚΕ 

Οι υποτροφίεσ αφοροφν ςπουδζσ (προπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ) ςε 

ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ.                                                   

1. Οι υποτροφίεσ για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ αφοροφν φοιτθτζσ  οι οποίοι κα 

ειςαχκοφν,  κατόπιν ειςαγωγικϊν  ι  κατατακτθρίων εξετάςεων ςε Σμιμα ΑΕΙ – ΣΕΙ,  
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το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021  ι  φοιτοφν ιδθ, αλλά υπολείπονται τουλάχιςτον 

δφο ζτθ ςπουδϊν, μζχρι τθ λιψθ του πτυχίου  τουσ.                                            .                                                                        

2. Οι υποτροφίεσ για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ αφοροφν φοιτθτζσ  οι οποίοι κα 

εγγραφοφν ςε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, Σμιματοσ  ΑΕΙ – ΣΕΙ,  το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021  ι  φοιτοφν ιδθ, αλλά δεν ζχει καλυφκεί το ιμιςυ του 

ελάχιςτου χρόνου ςπουδϊν που απαιτείται, μζχρι τθ λιψθ του Μεταπτυχιακοφ 

Διπλϊματοσ. 

3. Οι υποτροφίεσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ  αφοροφν  υποψιφιουσ 

διδάκτορεσ,  ςτουσ οποίουσ θ εκπόνθςθ ζχει ανατεκεί από  Σμιμα  ΑΕΙ – ΣΕΙ και κα 

ξεκινιςει το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021  ι  ζχει ανατεκεί ςε προθγοφμενα ζτθ, 

αλλά δεν ζχει καλυφκεί το ιμιςυ του ελάχιςτου χρόνου ςπουδϊν που απαιτείται, 

μζχρι τθ λιψθ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. 

Οι υποψιφιοι υπότροφοι  πρζπει να  ζχουν  θλικία μζχρι 24 ετϊν για τισ 

προπτυχιακζσ    ςπουδζσ   και   μζχρι   36   ετϊν,   για   τισ    μεταπτυχιακζσ    και  τισ  

διδακτορικζσ ςπουδζσ.  

Οι υποτροφίεσ χορθγοφνται :   

Κατηγορία  Α΄ :  

α)  ε πρωτοετείσ  φοιτθτζσ  προπτυχιακϊν ςπουδϊν, των οποίων οι γονείσ διαμζνουν 

ςτθν  περιοχι  του  τζωσ Διμου Μιδζασ και είναι άποροι ι εντάςςονται ςτισ 

οικονομικζσ  προχποκζςεισ  που αναφζρονται  ςτθν   ΚΤΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012  

- ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Βϋ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ). 

β) ε φοιτθτζσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν, άλλων ετϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι 

υπολείπονται τουλάχιςτον  δφο  ζτθ, μζχρι τθ λιψθ του πτυχίου τουσ, των οποίων οι 

γονείσ διαμζνουν  ςτθν περιοχι του τζωσ Διμου Μιδζασ και είναι άποροι ι  

εντάςςονται ςτισ οικονομικζσ  προχποκζςεισ  που αναφζρονται  ςτθν   ΚΤΑ Φ5 /68535 

/Β3 /18-06-2012  - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Βϋ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ).  

γ)  ε φοιτθτζσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν ςπουδϊν, που κατάγονται  από το 

Διμο Μιδζασ και εντάςςονται ςτισ οικονομικζσ  προχποκζςεισ  που αναφζρονται  

ςτθν   ΚΤΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012  - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Βϋ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Αϋ). 

Κατηγορία  Β΄:  

Εάν  δεν  υπάρχουν κακόλου  φοιτθτζσ καταγόμενοι από τον τζωσ Διμο Μιδζασ   που 

να πλθροφν τουσ προαναφερόμενουσ όρουσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο του 

Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ, δφναται να επιλζγει υποτρόφουσ, με τουσ ανωτζρω 

όρουσ για κάκε περίπτωςθ ςπουδϊν, από τουσ άλλουσ Διμουσ ι Κοινότθτεσ   που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Αϋ). 
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Κατηγορία  Γ ΄:                                                                                                              .                                                                                                                                                          

Σζλοσ, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ δικαιοφχων και ςτθν παραπάνω κατθγορία, το 

Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να αναηθτιςει υποτρόφουσ με τουσ ανωτζρω όρουσ 

για κάκε περίπτωςθ ςπουδϊν,  από ολόκλθρθ τθν Περιφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ.    

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 

Οι οικονομικζσ προχποκζςεισ  για  τθ  χοριγθςθ των ανωτζρω υποτροφιϊν, είναι οι 

ίδιεσ με αυτζσ που προβλζπονται  ςτθν  ΚΤΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012  (ΦΕΚ 1965/ 

18-06-2012/ τ. Βϋ), για τθν παροχι δωρεάν ςίτιςθσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΙ και αναφζρονται 

αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ, τθσ παροφςασ  προκιρυξθσ.  

Εάν το ςφνολο των υποτροφιϊν καλυφκεί από τθν  Αϋ κατθγορία, θ οποία εκφράηει 

απόλυτα τθ βοφλθςθ  του  διακζτθ, οι επόμενεσ δφο κατθγορίεσ δεν κα εξεταςτοφν.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οι   υποψιφιοι/εσ για τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ,  κα πρζπει να υποβάλουν μζχρι 

30-08-2020,  θλεκτρονικά αίτθςθ,  θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα  του 

Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ χολικϊν Κτιρίων και Τποτροφιϊν,  ςυνοδευόμενθ από 

τα παρακάτω δικαιολογθτικά :  

1. Επίςθμο Πιςτοποιθτικό επιτυχίασ ι εγγραφισ ι φοίτθςθσ ςε Σμιμα ΑΕΙ – ΣΕΙ, 

Ελλθνικοφ ι ξζνου Πανεπιςτθμίου, του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020 -2021.  

2. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου. 

3.  Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.    

4.  Σίτλουσ πουδϊν – Βεβαιϊςεισ. 

α)  Για τουσ αιτοφμενουσ υποτροφίασ προπτυχιακών ςπουδών : 

i.   Οι πρωτοετείσ, αντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου με βακμό «άριςτα».  

ii.   Οι προπτυχιακοί, βεβαίωςθ Μζςου Όρου των προθγοφμενων ετϊν,   με βακμό   

     τουλάχιςτον «λίαν καλϊσ». 

β)  Για τουσ αιτοφμενουσ υποτροφίασ μεταπτυχιακών ςπουδών: 

i.  Αντίγραφο πτυχίου βαςικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακϊν) με βακμό τουλάχιςτον 

…..«λίαν ….καλϊσ». 

ii. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, με 

……υποχρεωτικι αναγραφι του ζτουσ ςπουδϊν  και του χρόνου ελάχιςτθσ διάρκειασ 

……ςπουδϊν  για τθ λιψθ του Πτυχίου. 



 

4 
 

iii. Βεβαίωςθ  ςυνολικοφ    ποςοφ    διδάκτρων    που    απαιτείται    για    τθν 

……παρακολοφκθςι   του. 

γ) Για τουσ αιτοφμενουσ υποτροφίασ εκπόνηςησ διδακτορικήσ  διατριβήσ: 

i. Αντίγραφο πτυχίου βαςικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακϊν) ι αντίγραφο πτυχίου 

….μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (εάν είναι προαπαιτοφμενο) με βακμό τουλάχιςτον «λίαν 

….καλϊσ». ε περίπτωςθ που το πτυχίο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν  είναι 

….προαπαιτοφμενο, ο βακμόσ τουλάχιςτον «λίαν καλϊσ», απαιτείται μόνο  για αυτό.  

ii. Βεβαίωςθ ανάκεςθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ, με υποχρεωτικι 

…..αναγραφι του ζτουσ ςπουδϊν και του χρόνου ελάχιςτθσ διάρκειασ ςπουδϊν  

…..για τθ λιψθ του Πτυχίου. 

 iii. Βεβαίωςθ    ςυνολικοφ    ποςοφ    διδάκτρων    (εάν    απαιτοφνται)    για    τθν 

…..παρακολοφκθςι  του. 

5. Πιςτοποιθτικό  οικογενειακισ  κατάςταςθσ  ι βεβαίωςθ του οικείου Διμου,   από 

…..τα οποία κα προκφπτει :  

α)  Η καταγωγι του υποψθφίου/ιασ.                 

β)   Η θλικία του υποψθφίου/ιασ ςφμφωνα  με  τισ  ανωτζρω  προχποκζςεισ.  

6.   Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του Ε1 των γονζων των υποψθφίων  προπτυχιακϊν 

ςπουδϊν, από το οποίο να φαίνεται ότι θ κφρια κατοικία τουσ, είναι εντόσ των ορίων 

του τζωσ Διμου  Μιδζασ, για τθν Αϋ Κατθγορία, ι εντόσ των ορίων   των αντίςτοιχων 

περιοχϊν  για τισ  Βϋ και  Γϋ Κατθγορίεσ. 

7.  Δικαιολογθτικά  απόδειξθσ των οικονομικϊν προχποκζςεων. Ωσ τζτοια,  γίνονται  

δεκτά όλα τα νόμιμα παραςτατικά που αποδεικνφουν τισ οικονομικζσ αιτιάςεισ των 

υποψθφίων, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται  ςτθν  ΚΤΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012,  

ΦΕΚ 1965 / 18-06-2012/ τ. Βϋ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ).  Η επιτροπι ςε περιπτϊςεισ 

ςφμπτωςθσ των κριτθρίων , ςε μεγαλφτερο  αρικμό υποψθφίων, από τον αρικμό των 

χορθγοφμενων υποτροφιϊν, προκειμζνου να ςχθματίηει  ολοκλθρωμζνθ άποψθ και 

να αποφφγει το ενδεχόμενο τθσ κλιρωςθσ, μπορεί να ηθτιςει επιπλζον ςτοιχεία από 

τουσ υποψθφίουσ,  πζραν των προβλεπόμενων ςτθν ανωτζρω ΚΤΑ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του   Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/ια κα δθλϊνει 

ότι :  

α)  Όλα τα ςτοιχεία που κατατίκενται από τον υποψιφιο  είναι αλθκινά, δεν ζχουν 

τροποποιθκεί μζχρι τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ και ότι αποδζχεται τουσ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.  

β) Δεν ζλαβε οφτε λαμβάνει υποτροφία για τισ ίδιεσ ςπουδζσ από τθν ίδια ι από άλλθ 

κλθρονομία, κλθροδοςία ι δωρεά ι άλλθσ Κοινωφελοφσ Περιουςίασ (πανελλαδικά). 
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Οι ανταποδοτικζσ υποτροφίεσ που δίνονται από το Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν 

(ΙΚΤ) δεν λαμβάνονται υπόψθ.  

γ) Δεν ζχαςε από δικι του/τθσ υπαιτιότθτα, προθγοφμενθ υποτροφία.  

Όποιοσ με τθν αίτθςθ κατακζςει ελλιπι δικαιολογθτικά, μπορεί να τα κατακζςει 

θλεκτρονικά, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων.  

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτοφνται, περιγράφονται  αναλυτικά ςτην παροφςα 

προκήρυξη που είναι αναρτημζνη ςτην ιςτοςελίδα του Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ  

Σχολικϊν  Κτιρίων  και  Υποτροφιϊν. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων  υποτρόφων, 

υπάρχει ειδική φόρμα αίτηςησ, αναρτημζνη ςτην ιςτοςελίδα, με αναλυτικζσ 

οδηγίεσ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Ο πίνακασ των υποψθφίων που  κα υποβάλλουν αίτθςθ επιλογισ τουσ  ωσ 
υποτρόφων,  κα αναρτθκεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα  του Αγγελοποφλειου  
Ιδρφματοσ και όπου αλλοφ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, το αργότερο μζςα ςε 
διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ υποψθφιοτιτων.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ 
 
Για τθν   επιλογι  των  υποτρόφων ςυγκροτείται ειδικι επιτροπι που αποτελείται από 
το Γενικό Γραμματζα του Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ  και δφο μζλθ ΔΕΠ των 
Πανεπιςτθμικϊν Σμθμάτων  που λειτουργοφν  ςτθν ζδρα  τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Αργολίδασ, (φςτερα από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ), θ οποία εξετάηει τισ 
αιτιςεισ και ειςθγείται ςχετικά ςτο Δ.. του Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ. Η ειδικι 
επιτροπι κατά τθ διαδικαςία επιλογισ τθρεί αναλυτικό πρακτικό, το οποίο μαηί με 
τθν ειςιγθςθ, το διαβιβάςει ςτο Δ.. του  Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ. 
Η  τελικι επιλογι των υποτρόφων πραγματοποιείται από το Διοικθτικό υμβοφλιο 
του Αγγελοποφλειου Ιδρφματοσ χολικϊν Κτιρίων και Τποτροφιϊν, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν προαναφερόμενθ  ειςιγθςθ τθσ  ειδικισ επιτροπισ,  εκδίδοντασ  τθ 
ςχετικι απόφαςθ,  θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.                          .                                                       
Από τθν θμερομθνία  ανάρτθςθσ τθσ παραπάνω απόφαςθσ και μζχρι δζκα (10) θμζρεσ 
το αργότερο, κα μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ζνςταςθ κατά τθσ 
επιλογισ. Μετά τθν παρζλευςθ του δεκαθμζρου, καμία ζνςταςθ δε κα γίνεται δεκτι 
και κα κεωρείται ότι δεν υπεβλικθςαν ενςτάςεισ.                             .                                                                                                                                                                    
ε περίπτωςθ που υπάρχουν  εμπρόκεςμεσ  ενςτάςεισ, αυτζσ εκδικάηονται από τθν 
ίδια ειδικι επιτροπι και αποφαςίηονται οριςτικά από το Δ.. του Αγγελοποφλειου  
Ιδρφματοσ.                                                                                                                                                                                                 
Εν ςυνεχεία  το Δ.. του Ιδρφματοσ  διαβιβάηει τθν τελικι απόφαςθ μαηί με πλιρθ 
φάκελο που περιλαμβάνει το πρακτικό τθσ ειδικισ επιτροπισ, το πρακτικό  του Δ.., 
τισ τυχόν ενςτάςεισ και το αποτζλεςμα τθσ εκδίκαςισ τουσ, ςτθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, για ζγκριςθ και υλοποίθςθ.                                                      
Η   Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου  εγκρίνει τθν 
απόφαςθ του Δ.. και δίνει εντολι για τθν υλοποίθςι τθσ.                             .                                                                                                                              
Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, μπορεί 
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επίςθσ  για ςοβαροφσ λόγουσ,  (όπωσ  π.χ., οριακι επικράτθςθ  υποψθφίων  ςτα 
κριτιρια επιλογισ,  διαφωνία ςτο ςκεπτικό εκδίκαςθσ των ενςτάςεων, κ.ά.), να 
ηθτιςει  εγγράφωσ από το Δ.. του Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ, τροποποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ αυτισ, με  εμπεριςτατωμζνθ  αιτιολογία. Σο Δ.. του Αγγελοποφλειου 
Ιδρφματοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι τοποκετείται εκ νζου και διαβιβάηει τθν 
τροποποιθμζνθ απόφαςι του,  για ζγκριςθ και εν ςυνεχεία υλοποίθςθ.   
                     .   
Η  επιλογι  των υποψθφίων γίνεται με τα οικονομικά  κριτιρια  που αναφζρονται  
ςτθν  ΚΤΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012  - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Βϋ, με  τθν   
ιεράρχθςθ που προβλζπεται  ςτο  άρκρο  9  τθσ ίδιασ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ).                .                        
.                                                                                                                    
τθν περίπτωςθ αρικμοφ υποψθφίων, μεγαλφτερου από τον αρικμό των 
χορθγοφμενων  υποτροφιϊν, οι οποίοι, μετά από ενδελεχι ζλεγχο όλων των 
ςτοιχείων που υπζβαλαν ι  τουσ ηθτικθκαν επιπλζον, ςυγκεντρϊνουν τισ ίδιεσ 
ακριβϊσ προχποκζςεισ  χοριγθςθσ   τθσ υποτροφίασ , για τθν εκλογι τουσ  ωσ  
υποτρόφων, κα διενεργθκεί δθμόςια κλιρωςθ, ςε τόπο και χρόνο που κα κακορίςει 
το Δ.. του Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ και κα τον γνωςτοποιιςει  με  ςχετικι  
ανάρτθςθ  ςτθν ιςτοςελίδα  του  Ιδρφματοσ.    
 

 

ΠΟΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 
 
Α) Για τουσ προπτυχιακοφσ υποτρόφουσ : 
Σο ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςτο φψοσ των δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000,00 €), 
μοιραηόμενο ςε δφο δόςεισ των χιλίων ευρϊ (1.000,00 €) ανά ζτοσ, για τα δφο πρϊτα 
ζτθ ςπουδϊν, ι για δφο ςυνεχόμενα ζτθ, μεγαλυτζρων ετϊν προπτυχιακϊν ςπουδϊν, 
για κάκε ζναν υπότροφο που οι γονείσ του κατάγονται και διαμζνουν ςτον τζωσ Διμο 
Μιδζασ, (που με τη μεταρρφθμιςη του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’,  
«Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − 
Πρόγραμμα Καλλικράτησ», υπάγεται πλζον ςτο Διμο Ναυπλιζων, τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Αργολίδασ).  
 
Β)  Για τουσ Μεταπτυχιακοφσ υποτρόφουσ : 
Σο ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςτο φψοσ των πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000,00 €), 
μοιραηόμενο ςε ιςόποςεσ δόςεισ, τόςεσ, όςεσ είναι και τα αντίςτοιχα εξάμθνα 
φοίτθςθσ,  για κάκε ζναν υπότροφο που κατάγεται  από τον τζωσ Διμο Μιδζασ,  (που 
με τη μεταρρφθμιςη του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’,  «Νζα 
Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα 
Καλλικράτησ», υπάγεται πλζον ςτο Διμο Ναυπλιζων, τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 
Αργολίδασ).                                                                                                                                              
ε περίπτωςθ που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το φψοσ τθσ υποτροφίασ 
αναπροςαρμόηεται  ςτο  ποςό  κάλυψθσ των διδάκτρων. 
 
Γ)  Για τουσ υποψήφιουσ διδάκτορεσ, υποτρόφουσ : 
Σο ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςτο φψοσ των πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000,00 €), 
μοιραηόμενο ςε ιςόποςεσ δόςεισ, τόςεσ, όςοσ είναι και ο ελάχιςτοσ  χρόνοσ φοίτθςθσ 
που ορίηεται ςτον οικείο κανονιςμό ςπουδϊν, για κάκε ζναν υπότροφο που κατάγεται  
από τον τζωσ Διμο Μιδζασ,   (που με τη μεταρρφθμιςη του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 
07-06-2010 / τ. Α’,  «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ 
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Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ», υπάγεται πλζον ςτο Διμο Ναυπλιζων, τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ).                                 .                                                      
Σο ποςό τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποτροφίασ δίνεται, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχουν δίδακτρα 
ι όχι. 
 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 
 
Η καταβολι του ποςοφ τθσ υποτροφίασ κα πραγματοποιείται : 
α ) τθν αρχι του κάκε ζτουσ  (για δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ ςπουδϊν), ςτουσ 
αιτοφμενουσ υποτροφίασ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, 
β) τθν αρχι κάκε εξαμινου, ποςό ίςο με τα δίδακτρα του εξαμινου ι μοιραηόμενο 
ιςόποςα (ςε περίπτωςθ που το ςυνολικό ποςό διδάκτρων είναι μεγαλφτερο από το 
ςυνολικό ποςό τθσ υποτροφίασ), ςτουσ αιτοφμενουσ υποτροφία για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ και 
γ) τθν αρχι κάκε ζτουσ, ποςό ίςο με τα δίδακτρα του ζτουσ ι μοιραηόμενο ιςόποςα 
ςε ετιςιεσ δόςεισ, (εφόςον δεν υπάρχουν δίδακτρα),  ςτουσ αιτοφμενουσ υποτροφία 
για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. 
Οι ανωτζρω καταβολζσ κα γίνονται  ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του 
Αγγελοποφλειου  Ιδρφματοσ  χολικϊν Κτιρίων και Τποτροφιϊν μζςω του 
Καταςτιματοσ Ναυπλίου, τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ  ςε λογαριαςμό του/τθσ 
υποτρόφου (κατά προτίμθςθ ςτθν ίδια με το Αγγελοποφλειο Κδρυμα Σράπεηα για να 
μθν υπάρχουν προμικειεσ ςυναλλαγισ ςε βάροσ του/τθσ υποτρόφου). 

 
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

 
Η υποτροφία κα αρχίςει: 
α) Για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ : 

 Από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020 -2021 (επτζμβριο του 2020) 
και κα διαρκζςει μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ των  δφο πρϊτων ετϊν των 
κανονικϊν βαςικϊν ςπουδϊν του/τθσ υποτρόφου ςτο Σμιμα όπου φοιτά 
(Ιοφνιο του δεφτερου ζτουσ ςπουδϊν - 2022), ι ςτο τζλοσ του δεφτερου 
ςυνεχόμενου ζτουσ ςπουδϊν, για προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μεγαλυτζρων 
ετϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι ο/θ υπότροφοσ δεν κα παραβεί τουσ όρουσ του 
ςυμβολαίου τθσ υποτροφίασ του/τθσ. 

β) Για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ : 

 από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020 -2021 (επτζμβριο του 2020) 
και κα διαρκζςει μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ των ςπουδϊν,  με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο/θ υπότροφοσ δεν κα παραβεί τουσ όρουσ του ςυμβολαίου 
τθσ υποτροφίασ του/τθσ. 

γ) Για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ : 

 από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020 -2021 (επτζμβριο του 2020) 
και κα διαρκζςει μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ 
διατριβισ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο/θ υπότροφοσ δεν κα παραβεί τουσ όρουσ 
του ςυμβολαίου τθσ υποτροφίασ του/τθσ. 

 
ΤΝΕΧΙΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

 
Η υποτροφία κα ςυνεχίηεται : 



 

8 
 

α) Για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ : 

 για κάκε επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν, εφόςον ο/θ υπότροφοσ, 
προςκομίηει απαραίτθτα πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ για τον 
ζλεγχο τθσ ικανοποιθτικισ επίδοςθσ ςτο ςφνολο των υποχρεωτικϊν και 
επιλογισ μακθμάτων του προθγοφμενου εξαμινου, θ οποία ικανοποιθτικι 
επίδοςθ ςτοιχειοκετείται με τθν επίδοςθ «λίαν καλϊσ» ςτο Μ.Ο. τθσ 
βακμολογίασ όλων των μακθμάτων του προθγοφμενου εξαμινου. ε κάκε 
εξάμθνο μπορεί να οφείλει μζχρι ζνα (1) μάκθμα, ζχει υποχρζωςθ όμωσ να τα 
περάςει επιτυχϊσ ςτθν εξεταςτικι του επόμενου επτεμβρίου.  ε κάκε 
περίπτωςθ ο  Μ.Ο. βακμολογίασ των υπολοίπων μακθμάτων που ζχει 
περάςει, πρζπει να είναι τουλάχιςτον «λίαν καλϊσ». 

β) Για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ : 

 για κάκε επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν, εφόςον ο/θ υπότροφοσ, 
προςκομίηει απαραίτθτα πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ για τον 
ζλεγχο τθσ ικανοποιθτικισ επίδοςθσ ςτο ςφνολο των υποχρεωτικϊν και 
επιλογισ μακθμάτων του προθγοφμενου εξαμινου, θ οποία ικανοποιθτικι 
επίδοςθ ςτοιχειοκετείται με τθν επίδοςθ «λίαν καλϊσ» ςτο Μ.Ο. τθσ 
βακμολογίασ όλων των μακθμάτων του προθγοφμενου εξαμινου. 

α) Για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ : 

 για κάκε επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν, εφόςον ο/θ υπότροφοσ, 
προςκομίηει απαραίτθτα βεβαίωςθ προόδου τθσ διατριβισ, υπογεγραμμζνθ 
από τον επιβλζποντα κακθγθτι και τθν τριμελι επιτροπι. 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 
 
Η υποτροφία κα διακόπτεται εάν :  
α) Η επίδοςθ των υποτρόφων όλων των κατθγοριϊν, ( προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί 
– υποψιφιοι διδάκτορεσ), ςτισ ςπουδζσ τουσ δεν είναι ικανοποιθτικι ι δεν τθροφνται 
τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο α, β και γ του κεφαλαίου : ΤΝΕΧΙΗ 
ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ.  
β) Ανίατθ ι παρατεταμζνθ αςκζνεια εμποδίηει τθν εξακολοφκθςθ των ςπουδϊν 
του/τθσ υποτρόφου. 
γ) Ο/θ υπότροφοσ διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίασ τισ ςπουδζσ του/τθσ χωρίσ 
προθγουμζνωσ να ζχει ειδοποιιςει το Αγγελοποφλειο Κδρυμα  εντόσ δφο {2} μθνϊν το 
αργότερο από τθ διακοπι. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ο/θ υπότροφοσ οφείλει να 
επιςτρζψει ςτο Αγγελοποφλειο Κδρυμα το ποςό που ζλαβε μζχρι τότε ωσ υποτροφία, 
εφαρμοηόμενων για τθν είςπραξθ αυτοφ, διατάξεων του νόμου περί ειςπράξεων των 
δθμοςίων εςόδων. 
δ) Αποδειχκεί ότι ο/θ υπότροφοσ λαμβάνει και άλλθ υποτροφία από άλλθ 
κλθρονομία, κλθροδοςία ι Δωρεά για τισ ίδιεσ ςπουδζσ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ο/θ 
υπότροφοσ οφείλει να επιςτρζψει ςτο Αγγελοποφλειο Κδρυμα το ποςό που ζλαβε 
μζχρι τότε ωσ υποτροφία, εφαρμοηόμενων για τθν είςπραξθ αυτοφ, διατάξεων του 
νόμου περί ειςπράξεωσ των δθμοςίων εςόδων.  
ε) Μεταγραφεί ςε άλλο Πανεπιςτθμιακό ίδρυμα ι ο/θ υπότροφοσ εγγραφεί ςε άλλθ 
ςχολι ι τμιμα Πανεπιςτθμίου. ε αυτι τθ περίπτωςθ, για τθν τυχόν ςυνζχιςθ τθσ 
υποτροφίασ κα πρζπει να ςυναινζςει το Αγγελοποφλειο Κδρυμα και θ Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.  
η) Ο/θ υπότροφοσ δεν προςκομίηει το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ςπουδϊν για κάκε 
ακαδθμαϊκό ζτοσ.  
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θ) Επζλκει δραςτικι μείωςθ των ετθςίων εςόδων του κλθροδοτιματοσ.  
Διακοπι υποτροφίασ και επιςτροφι χρθμάτων επζρχεται και ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ που προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.                           
.ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ υποτροφίασ, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτι, δε 
γεννάται δικαίωμα αποηθμίωςθσ υπζρ του/τθσ υποτρόφου.   
 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ 
 
Οι υπότροφοι (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί –διδάκτορεσ) υποχρεοφνται να 
κατακζςουν αντίγραφο του πτυχίου τουσ, μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ το αργότερο από τθ 
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ των ςπουδϊν τουσ ςτο Σμιμα φοίτθςθσ. 
Όςον αφορά τισ διπλωματικζσ εργαςίεσ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και τισ 
διδακτορικζσ διατριβζσ, των υποτρόφων φοιτθτϊν, κα αναγράφεται υποχρεωτικά θ 
χοριγθςθ υποτροφίασ από το Αγγελοποφλειο  Κδρυμα, ςτα οικεία πεδία που 
προβλζπουν τθν αναγραφι αυτι, οι οδθγοί ςυγγραφισ διπλωματικισ εργαςίασ ι 
διδακτορικισ διατριβισ. 
Οι υπότροφοι των κατθγοριϊν αυτϊν, πζρα από το πτυχίο τουσ, υποχρεοφνται να 
κατακζςουν ςτο Αγγελοποφλειο Κδρυμα, θλεκτρονικά, τθ μεταπτυχιακι τουσ εργαςία 
ι τθ διδακτορικι τουσ διατριβι και  ςε ζνα εκτυπωμζνο αντίτυπο. 
Διαφορετικά, όλεσ οι ανωτζρω κατθγορίεσ υποτρόφων, αν δε λάβουν το πτυχίο τουσ 
μζςα ςτο παραπάνω χρονικό περικϊριο και δεν εκπλθρϊςουν τισ κατακζςεισ των 
εργαςιϊν τουσ ςτο ίδιο χρονικό περικϊριο, υποχρεϊνονται να επιςτρζψουν ςτο 
Αγγελοποφλειο Κδρυμα, όλο ποςό που ζλαβαν ωσ υποτροφία. 
 
Σημείωςη:                                                                                                                                            
Ειδικά για τη φετινή χρονιά, λόγω των ειδικϊν ςυνθηκϊν τησ πανδημίασ του 
κορονοϊοφ και  εφόςον απαιτηθεί,  οι καταληκτικζσ ημερομηνίεσ κατάθεςησ των 
αιτήςεων όλων των κατηγοριϊν,  παρατείνονται  για δζκα (10)  επιπλζον ημζρεσ,  
από την ημερομηνία ζκδοςησ των αποτελεςμάτων των φετινϊν Πανελλαδικϊν 
εξετάςεων. 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΕΙΟΤ  ΙΔΡΤΜΑΣΟ                                                                                  
ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

 
 
 

Δημήτριοσ  Ορφανόσ                                                                                                                   
Πρόεδροσ του Δικθγορικοφ  υλλόγου  Ναυπλίου 

 
 

ΑΚΡΙΒΕ  ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                                                                        

Ναφπλιο, 15/05/2020                                                                                                                         

Ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Δημήτρησ  Ι.  ίδερησ M. Ed.                                                                                                   

Διευθυντήσ  Π.Ε.  Αργολίδασ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ : 

ΟΙΚΟΜΙΚΕ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΗ  ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ      

Φ5/68535/18-06-2012  /  ΦΕΚ 1965/18-06-2012/τ. Βϋ. 

2. Προχποκζςεισ δωρεάν ςιτιηομζνων:  

α. Άγαμοι φοιτθτζσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ προκφπτει 

από τα αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Οικονομικισ 

Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, δεν υπερβαίνει τισ ςαράντα 

πζντε χιλιάδεσ (45.000) ευρϊ προκειμζνου για οικογζνεια με ζνα μόνο τζκνο. Για 

οικογζνειεσ με δφο τζκνα και πλζον το παραπάνω ποςό προςαυξάνεται κατά πζντε 

χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ για κάκε τζκνο πζραν του πρϊτου. Σο ανωτζρω διαμορφοφμενο 

ποςό προςαυξάνεται κατά τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ εφόςον ο αδελφόσ του 

δικαιοφχου φοιτθτι είναι ενεργόσ φοιτθτισ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν. Εάν 

περιςςότεροι του ενόσ αδελφοί υπάγονται ςε αυτιν τθν κατθγορία το ποςό αυτό 

προςαυξάνεται κατά τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για κακζναν από αυτοφσ. 

 β. Ζγγαμοι φοιτθτζσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ προκφπτει 

από τα αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ  Οικονομικισ 

Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ δεν υπερβαίνει τισ ςαράντα 

πζντε χιλιάδεσ (45.000) ευρϊ. Προκειμζνου για ζντεκνθ οικογζνεια το ποςό αυτό 

προςαυξάνεται κατά πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ για κάκε ανιλικο τζκνο. 

 γ. Άγαμοι φοιτθτζσ άνω των 25 ετϊν των οποίων το ετιςιο ατομικό ειςόδθμα, όπωσ 

προκφπτει από το αντίςτοιχο εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ 

Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, δεν υπερβαίνει τισ 

είκοςι πζντε  χιλιάδεσ (25.000) ευρϊ. 

 3. Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο, 

πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό 

τρόπο ειςόδθμα του ίδιου του φοιτθτι, των γονζων του και των ανιλικων αδελφϊν 

του από κάκε πθγι. Προκειμζνου για ζγγαμο φοιτθτι, ωσ ετιςιο οικογενειακό 

ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ 

και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα των ιδίου, 

του/τθσ ςυηφγου του/τθσ και των ανθλίκων τζκνων του από κάκε πθγι.  

4. Σα κατά περίπτωςθ διαμορφοφμενα ποςά μειϊνονται κατά 10%, όταν οι δικαιοφχοι 

φοιτθτζσ κατοικοφν μόνιμα ςτο Διμο που ζχει τθν ζδρα τθσ θ Λζςχθ ι το Κδρυμα, εάν 

ςε αυτό δεν λειτουργεί Λζςχθ.  

5. Σο φψοσ του ετιςιου οικογενειακοφ ι ατομικοφ ειςοδιματοσ δεν αποτελεί κριτιριο 

παροχισ δωρεάν ςίτιςθσ ςτον φοιτθτι, όταν ο ίδιοσ, ανεξαρτιτου θλικίασ, ι ζνασ εκ 
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των γονζων του εάν είναι άγαμοσ κάτω των 25 ετϊν, ι ο/θ ςφηυγοσ του/τθσ εάν είναι 

ζγγαμοσ, ειςπράττει επίδομα ανεργίασ. 

 6. τισ περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ φοιτθτισ ι/και οι γονείσ του ι ο/θ ςφηυγόσ 

του/τθσ, εφόςον αυτόσ είναι ζγγαμοσ, δεν υποχρεοφνται ςτθν υποβολι φορολογικισ 

διλωςθσ, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μθ 

υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ.  

7. Η Λζςχθ ι θ Επιτροπι Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Ιδρφματοσ, εάν ςε αυτό δεν 

λειτουργεί Λζςχθ, μπορεί να ηθτά και άλλα, κατά τθν κρίςθ τθσ αποδεικτικά ςτοιχεία 

για τθν οικονομικι και περιουςιακι κατάςταςθ του ενδιαφερόμενου, προκειμζνου να 

αποφανκεί αν δικαιοφται ι όχι ςίτιςθσ.  

8. Αν θ χρθματοδότθςθ του Ιδρφματοσ από τον κρατικό προχπολογιςμό, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ τθσ 

δαπάνθσ ςίτιςθσ του ςυνόλου των φοιτθτϊν που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ, τότε το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Λζςχθσ ι θ Επιτροπι 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Ιδρφματοσ, εάν δεν υφίςταται Λζςχθ, χορθγεί τθν 

προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςθσ ειδικι ταυτότθτα κατά προτεραιότθτα ςε 

όςουσ εμπίπτουν ςτισ κατωτζρω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ.  

9. Φοιτθτζσ : 

α) που είναι πολφτεκνοι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), 

και τζκνα αυτϊν. Η πολυτεκνικι ιδιότθτα διατθρείται ιςοβίωσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).  

β) Φοιτθτζσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του γονζα ι του τζκνου πολυμελοφσ 

οικογζνειασ με τρία ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ 

αναγνωριςκζντα ι υιοκετθκζντα.  

γ) Φοιτθτζσ με αδελφό ι αδελφι, ενεργό φοιτθτι του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, 

όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2   του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόςον δεν είναι ιδθ κάτοχοσ 

πτυχίου, μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, που φοιτά ςε Πανεπιςτιμιο ι Σ.Ε.Ι. ι 

ςτισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ ι ςτθν Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και 

Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.), κακϊσ και ςτισ Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ 

Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ διαφορετικισ πόλθσ τθσ 

μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων τουσ. 

 δ) Απορφανιςκζντεσ φοιτθτζσ από τον ζνα ι και από τουσ δφο γονείσ, εφόςον δεν 

ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.  

ε) Φοιτθτζσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του τζκνου άγαμθσ μθτζρασ με τουλάχιςτον ζνα 

μθ αναγνωριςκζν τζκνο, το οποίο ι τα οποία δεν ζχουν υπερβεί το 25ό ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ. ςτ) Φοιτθτζσ με γονείσ, τζκνα, αδζλφια, ςυηφγουσ που είναι τυφλοί ι 
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κωφάλαλοι ι νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ι πάςχουν από μυϊκι 

δυςτροφία Duchenne ι ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι 

ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία άνω του 67%.  

η) Οι πάςχοντεσ από τισ ςοβαρζσ αςκζνειεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 35 του ν. 3794/2009 (Αϋ 156).  

θ) Φοιτθτζσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του τζκνου κφματοσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν ζχουν 

υπερβεί το 25ό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

 
 


