
 

 

Κομοτηνή 25/06/2021 

Α.Π. 24782  

Θέμα: Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5049108 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 95/09.06.2021 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΤΡΨ46ΨΖΥ1-ΖΚΦ) 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ Α’ 118) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως 

κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» 

2. Το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα 

άρθρα 75 επ.. 

3. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

4. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

5. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) ΥΑ «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”».  

7. Την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με 

κωδ. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3587/Α.Π.: 1995/03.04.2019, με κωδ. ΕΔΒΜ97. 
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8. Τη με αριθμό 6190/03-12-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων 

κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και MIS 5049108 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» [Α.Π./ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.: 43837/19-

12-2019].  

9. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 02 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης β’ κύκλος υλοποίησης», της Πράξης 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης» [Α.Π./ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.: 43837/19-12-2019], με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108.  

10. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ 12076/29.03.2021 σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

11. Την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. (Αρ. Συνεδρίασης 

95/09.06.2021– θέμα Α3.10) για την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας. 

12. Την υπ' αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., δημοσιευθείσα 
στο υπ' αριθμ. 4507/12-10-2018 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β', Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της 
σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη. 

13. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/25296/1647/15.12.2020 Απόφαση Πρύτανη με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.  

14. Την από 42307/11-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών (ΑΔΑ: 68Α646ΨΖΥ1-
ΦΩ5)  

15. Την από 6/28-03-2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΘΨΜ46ΨΖΥ1-ΗΤΦ). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

τη χορήγηση σαράντα (40) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των 

Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική 

ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108. Για τη χορήγηση της υποτροφίας καλούνται 

να υποβάλουν σχετική αίτηση (Παράρτημα Ι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. 

 

 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου 

Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης (Απόφαση ένταξης της πράξης με ΑΔΑ: 6Ν4Ζ46ΜΤΛΡ-ΓΗΤ) με 

τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5049108, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», με Κωδικό Έργου 82080, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά 

Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Μαρία Σαμακουρή, κατ’ 

εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 30882/24-09-2019 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. και της υπ’ αριθμ. 1266/37/16-09-2019 απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. προτίθεται να χορηγήσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 

υποτροφίες, υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, σε μέχρι σαράντα (40) προπτυχιακούς φοιτητές ΑΜΕΑ, 

φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των Σχολών και των 

Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατόπιν των ανωτέρω προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση των σχετικών υποτροφιών, σύμφωνα με τους όρους που 

αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108, έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης 

ολοκλήρωσης των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, 

των φοιτητών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από χαμηλές εισοδηματικά τάξεις. Η παροχή της 

οικονομικής ενίσχυσης εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων δράσεων, τον ανωτέρω στόχο. 

Συνοπτικά, η οικονομική ενίσχυση σε μέχρι σαράντα (40) προπτυχιακούς φοιτητές θα χορηγηθεί με 

κριτήρια ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά, ως ακολούθως: 

Α) Κριτήρια ακαδημαϊκά: Οι υποψήφιοι πρέπει: i) κατά το χρόνο της αίτησης να μην έχουν υπερβεί 

το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης και μέχρι το πέρας της 

εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 να έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% του συνολικού 

αριθμού των μαθημάτων όλων των ετών σπουδών που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους που χορηγείται 

η οικονομική ενίσχυση (2020-2021), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα  σπουδών καθώς και ii) κατά το 

χρόνο της λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στο οποίο φοιτούν (αναλυτικότερα βλέπε και 

κατωτέρω). 

Β) Κριτήρια εισοδηματικά: Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά των υποψηφίων κατά το προηγούμενο της 

οικονομικής ενίσχυσης φορολογικό έτος, 2019, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο Υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή 
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Εξαρτώμενο Μέλος. Επιπλέον οικονομικά κριτήρια συμβάλλουν στη μοριοδότηση του υποψηφίου. Η 

εξειδίκευση και μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά κατωτέρω, στα κριτήρια 

μοριοδότησης. 

Γ) Κριτήρια κοινωνικά: Φοιτητές ΑΜΕΑ, με σοβαρά προβλήματα υγείας, μέλη μονογονεϊκής 

οικογένειας, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, με αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., 

μοριοδοτούνται. Η εξειδίκευση και μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά κατωτέρω, 

στα κριτήρια μοριοδότησης. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι εγγεγραμμένοι, ενεργοί Έλληνες και Αλλοδαποί 

προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), εφόσον πληρούν 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικό έτος, δηλαδή 

το φορολογικό έτος 2019, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500) βάσει 

φορολογικής δήλωσης στην οποία ο Υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. 

(β)  Δεν λαμβάνουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, άλλη υποτροφία από το Δ.Π.Θ. ή άλλο 

Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και υποτροφίας που απευθύνεται 

σε φοιτητές ΑΜΕΑ, φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. 

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  

(δ) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το Δ.Π.Θ. ή άλλο φορέα, 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(ε) Δεν έχουν υπερβεί, κατά την υποβολή της αίτησης, το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών 

χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.  

(στ) Μέχρι το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 είχαν εξετασθεί επιτυχώς, 

τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων όλων των ετών σπουδών τους που προηγούνται του ακαδημαϊκού 

έτους που χορηγείται η οικονομική ενίσχυση (2020-2021), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα  σπουδών, 

πλην των πρωτοετών. 

(ζ) Ο κάθε προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση από την παρούσα Πράξη με 

τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης» και κωδικό ΟΠΣ 5049108 μία (1) μόνο φορά. 

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:  
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(α) Οι φοιτητές που διανύουν, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, το τελευταίο έτος σπουδών 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.  

(β) Οι φοιτητές που, για το χρονικό διάστημα της χρηματοδότησης λαμβάνουν υποτροφία από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία, συμπεριλαμβανομένης και  υποτροφίας που  απευθύνεται σε φοιτητές 

ΑΜΕΑ καθώς και σε φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. 

(γ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Δ.Π.Θ. σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του 

αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:  

(i) τα τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού,  

(ii) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και  

(iii) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς),  

όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(δ) Οι φοιτητές που ασκούν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. μισθωτοί, μη 

μισθωτοί, αγρότες), εκτός των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, που αποτελεί μάθημα, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος φοίτησής τους.  

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:  

α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο 

του παρόντος προγράμματος.  

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 

(Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 

ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

 γ) Μέλη Οικογένειας του Υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα 

Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος είναι 

υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος, για το φορολογικό έτος 2019.  

δ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγουμένου της 

υποτροφίας φορολογικού έτους, δηλαδή του φορολογικού έτους 2019, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική 

δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.  

ε) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Οικογενειακού 

Εισοδήματος με τα Μέλη της Οικογένειας του Υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών 

δηλώσεων, φορολογικού έτους 2019, στις οποίες ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος, ο 

υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.  
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στ) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την 

ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: α) δυνάμει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής 

πράξης, ή β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, ή γ) υιοθεσία από έναν γονέα ή δ) ο ένας γονέας έχει 

αποβιώσει.  

ζ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο Υποψήφιος και οι 

γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές 

περιφέρειες, όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της 

Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της 

Αττικής.  

η) Ε.Ε.:  η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.   

Θ) Πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές: Φοιτητές που είναι πληγέντες οι ίδιοι ή η 

οικογένεια τους από φυσικές καταστροφές ή έχουν δηλωθεί οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ως Πυρόπληκτοι 

περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2019 ή 2020 και έχουν λάβει οι ίδιοι ή οι γονείς τους 

αν είναι εξαρτώμενα μέλη ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμοι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πληγέντες 

από τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Α΄. Κριτήρια εισοδηματικά:  

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως και δύο χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (€ 2.500).  

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως και πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 

5.000).  

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως και επτά χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (€ 7.500).  

Τα μόρια των περιπτώσεων A1, A2, A3 δεν αθροίζονται.  

Β΄. Κριτήρια κοινωνικά:  

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση.  

Υποψήφιος που είναι:  

Β.1.1 Γονέας με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 12 μόρια.  

Β.1.2 Γονέας με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 10 μόρια.  

Β.1.3 Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.  

Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια.  
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Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.  

Β.1.6 Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.  

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του, λαμβάνει 6 

μόρια. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία 

συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021. Ο υπολογισμός αυτός ισχύει για όλες τις 

περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Υποψήφιου.  

Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπουδάζουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 -ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας-εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους 

και εκτός του τόπου όπου ο Υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά 

πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια. Ο ανωτέρω αδελφός/η δεν θα πρέπει να είναι ήδη κάτοχος 

πτυχίου πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:  

(α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5.  

(β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 

ή Β.1.5.  

(γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.  

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)   

1. Ο Υποψήφιος που:  

Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια.  

Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές 

ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

13 ν. 4452/2017 (Α΄17), λαμβάνει 15 μόρια.  

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, ή 

(δ) πρόσφυγας, λαμβάνει 20 μόρια.  

Β.2.4 Είναι απεξαρτημένος από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, 

λαμβάνει 20 μόρια.  

Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 

λαμβάνει 8 μόρια.  

Β.2.6  Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.  

Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας Πληγέντων από πρόσφατες φυσικές 

καταστροφές λαμβάνει 10 μόρια.  
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2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για 

κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.  

3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς 

Υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 20 μόρια.  

4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου 

του Υποψήφιου.  

Β.3.: Σπουδές εκτός Τόπου Μόνιμης Κατοικίας  

Λαμβάνει 10 μόρια ο Υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας του και του 

τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του, εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, 

διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή 
το αργότερο μέχρι «26/07/2021» και ώρα 14.00. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να παρατείνει την προθεσμία με 
ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του https://rescom.duth.gr/. 

2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

3. Η Αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' 
οιοδήποτε τρόπο ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται και δεν 
αποκλείεται η ύπαρξη τυχόν ποινικής ευθύνης του αιτούντος. 

4. Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που 
αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων 
δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν. 

5. Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά, μέσω του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 
(email Δ.Π.Θ.) στο dosyp@rescom.duth.gr , με θέμα «Αίτηση για χορήγηση υποτροφιών» έως τις 26-
07-2021 και ώρα 14:00. Για την ηλεκτρονική υποβολή χρειάζεται η αίτηση να επισυναφθεί στο 
ηλεκτρονικό μήνυμα υπογραμμένη από τον υποψήφιο και να επισυναφθούν επίσης και τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά (Παρακαλούμε να σταλθούν τα ζητηθέντα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf)  

6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δομή 
Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. στο τηλέφωνο 2531039166 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση msamakou@med.duth.gr, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 
αίτησης μπορούν να απευθύνονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. στο τηλέφωνο 25310-39132/39192 ή/και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dosyp@rescom.duth.gr 

7. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Αίτησης όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και ειδικότερα να δηλώσουν μεταξύ άλλων (α) τον ατομικό 
τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και (β) τους ΑΦΜ των γονέων τους, εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη ή (γ) τον 
ΑΦΜ του / της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι, τον Αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
Διαβατηρίου και το Αριθμό Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) φοιτητή. 

https://rescom.duth.gr/
mailto:msamakou@med.duth.gr
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8. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, o Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. διαβιβάζει τις αιτήσεις 
με τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», η οποία διενεργεί τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και καταρτίζει Πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων. Οι επιλέξιμες 
αιτήσεις κατατάσσονται σε δυο πίνακες, τον Πίνακα Επιλεγέντων και τον Πίνακα Επιλαχόντων  που 
περιέχουν αφενός τους επιλεγέντες υποψηφίους και αφετέρου τους επιλαχόντες υποψηφίους, κατά 
φθίνουσα σειρά, με αναφορά μόνο στον αριθμό πρωτοκόλλου της εκάστοτε αίτησης. 

9. Η αίτηση θεωρείται ως μη επιλέξιμη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή 
λανθασμένη δήλωση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου 
ή έχει υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.  

10. Με απόφαση της Ε.Ε. του ΕΛΚΕ του ΔΠΘ οι Επιλέξιμες Αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα 
Επιλεγέντων και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και οι μη επιλέξιμες 
σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων, με αναφορά μόνο στον αριθμό πρωτοκόλλου της εκάστοτε 
αίτησης. 

11.  Οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων και ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων, μετά 
την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ., αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (https://rescom.duth.gr/) στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον ιστότοπο 
της Πράξης (https://dosyp.duth.gr/en/dosyp/). 

12.  Σε περίπτωση κωλύματος, μη αποδοχής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου προ της λήψης της 
υποτροφίας, επιλέγεται αυτομάτως ο πρώτος/η υποψήφιος σε σειρά κατάταξης από τον Πίνακα 
Επιλαχόντων, για να λάβει την οικονομική ενίσχυση. 

13. Ο ΕΛΚΕ δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο 
για τη χορήγηση του ανώτατου αριθμού υποτροφιών. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση σε αυτούς υποτροφίας έχουν 
δικαίωμα: Α) άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” καθώς και Β) δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο 
και στους ατομικούς φακέλους υποψηφιότητας των υπόλοιπων υποψηφίων με υψηλότερη 
κατάταξη, μετά από γραπτή αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ., όπου θα 
αιτιολογείται με σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη 
της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. 
Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι 
όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Οι ενστάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά 
και 3 αναπληρωματικά μέλη, Μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ, τα μέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να έχουν 
σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε 
περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου 
εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας 
την αντικατάστασή του. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, 
ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ηλεκτρονικά – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ - μέσω του ακαδημαϊκού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου στο dosyp@rescom.duth.gr  ή μέσω ταχυδρομείου ή 
μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

https://rescom.duth.gr/
https://dosyp.duth.gr/en/dosyp/
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θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της 
ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο (βλέπε και Παράρτημα Ι), με τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

i. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, σε ισχύ. 

ii. Αντίγραφο δελτίου ακαδημαϊκής (φοιτητικής) ταυτότητας, σε ισχύ. 

iii. Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαριστικά σημειώματα) 

που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή 

του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος. Για έκδοση παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω πράξη κατατίθεται η δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (Έντυπο Ε1). Για έκδοση παρακαλούμε ακολουθείστε τον 

σύνδεσμο εδώ. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εντύπου Ε1 προσκομίζεται αντ’ αυτού 

Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και 

υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2019. Για έκδοση παρακαλούμε ακολουθείστε τον 

σύνδεσμο εδώ.  

iv. Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής που φοιτά ο Υποψήφιος για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης 

εγγραφής στο ΔΠΘ, ενδεχόμενες μεταγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον συνολικό αριθμό 

εξαμήνων του προγράμματος σπουδών. Αρμόδια για τη βεβαίωση της ως άνω προϋπόθεσης, είναι η 

Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος. Τη βεβαίωση αυτή θα εκδίδει η 

ανωτέρω Γραμματεία κατόπιν Υ/Δ του υποψήφιου στην οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό του 

συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση και ότι αφενός αιτείται την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και 

αφετέρου συναινεί στην παράδοση αυτής στην Επιτροπής Αξιολόγησης της Πράξης με ΟΠΣ (MIS) 

5049108, μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης.  

v. Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής που φοιτά ο Υποψήφιος από την οποία να προκύπτει ότι: ο 

Υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς, μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του 

2020, τουλάχιστον στο 50% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων όλων των ετών που προηγούνται 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Αρμόδια για τη 

βεβαίωση της ως άνω προϋπόθεσης, είναι η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία φοιτά ο 

υποψήφιος. Τη βεβαίωση αυτή θα εκδίδει η ανωτέρω Γραμματεία κατόπιν Υ/Δ του υποψήφιου στην 

οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό του συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση και ότι αφενός αιτείται την 

έκδοση αυτής της βεβαίωσης και αφετέρου συναινεί στην παράδοση αυτής στην Επιτροπής 

Αξιολόγησης της Πράξης με ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας 

Επιτροπής Αξιολόγησης.  

vi. Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το Δ.Π.Θ. ή άλλο 

φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αρμόδια για τη βεβαίωση της ως άνω προϋπόθεσης, είναι 

η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. Τη βεβαίωση αυτή θα εκδίδει η Διεύθυνση 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., κατόπιν Υ/Δ του υποψήφιου στην οποία θα δηλώνει ότι στο 

https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request_id=-2373071764552144065&authn_try_count=0&locale=el_GR&resource_url=https%253A%252F%252Fwww1.aade.gr%252Ftaxisnet%252Fmytaxisnet
https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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πρόσωπό του συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση και ότι αφενός αιτείται την έκδοση αυτής της 

βεβαίωσης και αφετέρου ότι συναινεί στην παράδοση αυτής στην Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Πράξης με ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

vii. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή 

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του Υποψήφιου εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή 

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου και του/της συζύγου του εφόσον είναι έγγαμος. Για 

έκδοση παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

viii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. Για έκδοση 

παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

ix. Βεβαίωση ότι αδελφός/ή του υποψηφίου είναι ενεργός προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σε ΑΕΙ της 

Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. 

Παράρτημα ΙΙΙ) την οποία υποβάλλει ο υποψήφιος και στην οποία δηλώνει ότι ο/η συγκεκριμένος/η 

αδελφός/ή δεν είναι κάτοχος πτυχίου πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών. 

x. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός, ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, ή 

αντιστοίχως και των δύο, στην περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. Για έκδοση 

παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

xi. Άδεια διαμονής, κάρτα ασύλου, αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, 

στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη δήλωσή του, είναι πρόσφυγας. 

xii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο 

ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 

Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες 

Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση 

που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011. 

xiii. Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο 

(αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για 

πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές. 

xiv. Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Υποψήφιου ή/και των γονέων του εφόσον είναι 

εξαρτώμενο μέλος ή/και του/της συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος) ή/και των αδελφών φοιτητών 

εξαρτώμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) περί μη υποχρέωσης 

υποβολής δήλωσης Ε9. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που 

εμπίπτουν στα κριτήρια μοριοδότησης των περιπτώσεων Β1.8 ΄/και Β3. Για έκδοση παρακαλούμε 

ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

xv. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά σε γονέα ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας: 

a. Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την 

ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υ/Δ του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ότι ο γονέας δεν 

είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή 

b. Υ/Δ του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψήφιου σε περίπτωση 

που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, ή 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia
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c. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 1599/1986 

(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 

ή 

d. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός 

από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ότι ο γονέας δεν είναι 

έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 

xvi. Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατά δήλωσή του είναι παλιννοστήσας. 

xvii. Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά.  

xviii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη 

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης.  

xix. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από 

θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες 

θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το 

Υπουργείο Υγείας) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή 

Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση 

αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής. 

xx. Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή 

Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση). 

xxi. Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου. 

xxiii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα ΙΙ) στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι (α) 
είναι εγγεγραμμένος, ενεργός προπτυχιακός φοιτητής συγκεκριμένου Τμήματος του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) του (β) Δεν είναι πτυχιούχος 
Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (γ) Δεν διαμένει σε Φοιτητική Εστία ούτε του παρέχεται στέγαση 
από το Δ.Π.Θ. ή άλλο φορέα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και ότι αφενός συναινεί στην 
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. και αφετέρου 
την παράδοσή της στην Επιτροπής Αξιολόγησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από 

σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης (δ) Δεν έχει υπερβεί, κατά την υποβολή 
της αίτησης, το προβλεπόμενο  από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης 
που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου και ότι αφενός συναινεί στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης 
από την Γραμματεία του Τμήματος όπου φοιτά και αφετέρου την παράδοσή της στην Επιτροπής 
Αξιολόγησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό αίτημα της 

προαναφερθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης (ε) Μέχρι το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 
2020 είχε εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων όλων των ετών σπουδών του 
που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους που χορηγείται η οικονομική ενίσχυση (2020-2021), 
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα  σπουδών, πλην των πρωτοετών ότι αφενός συναινεί στην 
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Τμήματος όπου φοιτά και αφετέρου την 
παράδοσή της στην Επιτροπής Αξιολόγησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από 

σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης (στ) Δεν έχει λάβει, μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οικονομική ενίσχυση από την  Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και 
κωδικό ΟΠΣ 5049108 (ζ) Δεν διανύει, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, το τελευταίο έτος 
σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (η) Δεν έχει εισαχθεί στο Δ.Π.Θ. σε ειδικό 
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αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων που 
αφορούν, συγκεκριμένα: (i) τα τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού, (ii) Αλλοδαπούς-Αλλογενείς και (iii) 
Υποτρόφους (Αλλοδαπούς - Αλλογενείς και Ομογενείς) (θ) Δε λαμβάνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, άλλη υποτροφία από το Δ.Π.Θ. ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για οποιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένης και υποτροφίας που απευθύνεται σε φοιτητές ΑΜΕΑ καθώς και φοιτητές από 
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις (ι) ότι δεν ασκεί 

οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική δραστηριότητα. (ια) ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα. Για έκδοση 
παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ. 

 

Τα υπό (iv), (v), (vi), (vii), (viii) και (xiii) πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη 

της ανάρτησης της πρόσκλησης. 

Τα υπό (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv),  (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) υποβάλλονται κατά περίπτωση. 

Κάθε Υ/Δ θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής, εκτός και αν υποβληθεί με τους 

προσωπικούς κωδικούς taxisnet του υποψηφίου μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta. 

 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που κατατάσσονται κατ’ αρχήν στον Πίνακα 

Επιλεγέντων, και επικουρικώς στον Πίνακα Επιλαχόντων, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν  μετά την 

αξιολόγηση των ενστάσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που προκηρύχθηκαν σύμφωνα 

με την παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον Υποψήφιο με το 

χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα. 

2. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

τουλάχιστον στο 60% του αριθμού των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του 2021, σύμφωνα με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα σπουδών καθώς. Αρμόδια για τη βεβαίωση της ως άνω προϋπόθεσης, είναι η Γραμματεία του 

Τμήματος/Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος. Τη βεβαίωση αυτή θα εκδίδει η ανωτέρω Γραμματεία 

κατόπιν Υ/Δ του υποψήφιου στην οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό του συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση 

και ότι αφενός αιτείται την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και αφετέρου συναινεί στην παράδοση αυτής στην 

Υπεύθυνη της Πράξης με ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Υπεύθυνης 

Πράξης. 

3. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν το 

στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Αρμόδια για τη βεβαίωση της ως άνω προϋπόθεσης, 

είναι η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. Τη βεβαίωση αυτή θα εκδίδει η Διεύθυνση 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., κατόπιν Υ/Δ του υποψήφιου στην οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
ΑΔΑ: 6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ



 
 

14 
 

του συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση και ότι αφενός αιτείται την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και αφετέρου 

ότι συναινεί στην παράδοση αυτής στην Υπεύθυνη της Πράξης με ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό 

αίτημα της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Πράξης. 

4. Προϋπόθεση για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του 

Ε.Λ.Κ.Ε. και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του από τη χορήγηση 

της υποτροφίας οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των τελικών παραδοτέων καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας πρόσκλησης -εκτός 

των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία 

και να αναζητήσει την υποτροφία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και 

της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12-08-2016 (Β΄ 2628). Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από 

τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ., κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του 

υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά 

δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του 

ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις 

του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας 

και σύνεσης. 

5. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, τουλάχιστον στα 2/3 

των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής, που θα διεξαχθούν από την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τον χρόνο χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων και τις οποίες θα τους 

υποδείξει η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. Οι δραστηριότητες αυτές 

συμβουλευτικής θα αφορούν αφενός στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και άλλων δυνατοτήτων και 

δυσκολιών των υποψηφίων και αφετέρου στην συμβουλευτική για την επίτευξη των στόχων της έγκαιρης 

ολοκλήρωσης των σπουδών και της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

6. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων, οι οικονομικά 

ενισχυόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Εισόδου στη Δομή Συμβουλευτικής και 

Προσβασιμότητας καθώς και τα Ερωτηματολόγια Εισόδου και Εξόδου της Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5049108 που θα 

τους διατεθούν σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων 

θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, 

για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών 

στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Κανονισμών (ΕΕ)1303/2013 και 1304/2013 και του ν. 4403/2016, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

Σε περίπτωση που ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με 

άλλον Δημόσιο φορέα ή την αναθέσει σε αυτόν, τότε και ο εν λόγω φορέας δεσμεύεται από τις ανωτέρω 

διατάξεις. Ισχύουν επίσης όσα ορίζονται για τα δικαιώματα των υποκειμένων στις διατάξεις του ν. 4624/2019 

όπως ισχύει  για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως 

ενδεχομένως αντικατασταθεί. Οι Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των 

συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 

το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον 

Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021), μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, σε 

ημερομηνίες που θα αποφασίζονται και θα ανακοινωθούν από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ., και ανέρχονται σε 

τετρακόσια (400,00) ευρώ μηνιαίως. 

2. Σε περίπτωση που ο οικονομικά ενισχυόμενος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021 πριν την αποπληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης, το επίδομα συμψηφίζεται με την οικονομική 

ενίσχυση. Αν ο οικονομικά ενισχυόμενος έχει εισπράξει το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης, παραιτείται 

του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

3. Ο οικονομικά ενισχυόμενος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση 

που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής 

του οικονομικά ενισχυόμενος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Με την υποβολή των Αιτήσεων, οι Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης και 

παρέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τη συναίνεση τους για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση οποιωνδήποτε 

πληροφοριών και δικαιολογητικών για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας και της συνδρομής των 

μοριοδοτούμενων κριτηρίων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση. 

2. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΕΛΚΕ 

ΔΠΘ να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε οποιονδήποτε Υποψήφιο. 

3. Ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει ή να διακόψει την 

υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και δικαιούται να 

αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων 

εσόδων. 

4. Ως μάθημα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται 

και η πρακτική άσκηση, εφόσον περιλαμβάνεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός από τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης δεν ήταν εφικτή για λόγους ανωτέρας 

βίας (όπως π.χ. υγειονομικοί λόγοι). Η περίπτωση της ανωτέρας βίας βεβαιώνεται από το τμήμα όπου φοιτά 

ο δικαιούχος φοιτητής. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

αριθμού μαθημάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας: «Ο ελάχιστος 

αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος 

σπουδών επί το προβλεπόμενο ποσοστό (50% ή 60%, κατά περίπτωση) στρογγυλοποιημένο στον 
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πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η 

στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω». 

6. O Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο 

οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και των τελικών 

παραδοτέων και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή 

και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί. 

7. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος οικονομικών 

ενισχύσεων και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΕΛΚΕ ΔΠΘ. 

8. Κείμενο ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων, εκ μέρους του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, από την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κυρία Δήμητρα 

Τσιμπιρίδου. 

 Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σαφή 

και νόμιμο σκοπό της υποβολής εκ μέρους σας της αίτησης υποτροφίας σύμφωνα με την παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στην εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, αλλά και στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, που είναι το Δ.Π.Θ. και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της πράξης (Απόφαση ένταξης της πράξης με ΑΔΑ: 6Ν4Ζ46ΜΤΛΡ-ΓΗΤ) με τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με 

κωδικό ΟΠΣ 5049108, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», με Κωδικό Έργου 82080, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Επίσης, η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 

Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του 

δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων (Άρθρο 

9 παρ. 2 εδ.ζ΄ Γενικού Κανονισμού για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).  

Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται, 

και διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. Μεγαλύτερος 

χρόνος για την  διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι επιτρεπτός,  μόνον εφόσον 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι απαραίτητος για τον σκοπό της επεξεργασίας.  

Τα προσωπικά στοιχεία σας θα παραμείνουν ασφαλή  στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  και θα γίνουν γνωστά μόνο σε όσους σχετίζονται με την 

αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. 

Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε με γραπτό τρόπο να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά 

σας που αφορούν στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία τους, στην πρόσβασή σας σε αυτά, στην 

διόρθωσή τους,  στον περιορισμό της επεξεργασίας τους και στην εναντίωση στην επεξεργασία. Ο Ειδικός 
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Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία 

σας με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν δημιουργεί προφίλ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων.  Μπορείτε να ζητήσετε από τις υπηρεσίες μας το έντυπο της αίτησης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων σας ή να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (GDPR). 

Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή για τα δικαιώματά σας 

ή ακόμη αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα  σας θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με την 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ στο dpo@duth.gr και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο 

δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα. 

Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να  το καταγγείλετε  στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site  https://www.dpa.gr . 

  Για περισσότερη ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των προσωπικών  δεδομένων σας που 

εφαρμόζει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και 

τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων που σας εξασφαλίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

( GDPR )  και ο νόμος 4624/2019, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).  

http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
mailto:dpo@duth.gr
https://www.dpa.gr/
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αίτηση Υποψήφιου 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τις ανάγκες σας και να επικοινωνούμε μαζί σας, συλλέγουμε τα ελάχιστα 

δεδομένα για τον σκοπό προαγωγής της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της 

κοινωνικοποίησης σας που θα διατηρηθούν από την Δο.Συ.Π για 2 έτη.  Για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, 

ενδέχεται να συνεργαστούμε με εξωτερικούς συνεργάτες, για τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει ότι θα 

προστατεύσουν τα δεδομένα σας με το ίδιο επίπεδο αυστηρότητας.  Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για 

τα προσωπικά  δεδομένα, μπορείτε να στείλετε email στο dpo@duth.gr  και θα απαντήσουμε σε αυτές το 

συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο επίσημο site του Ιδρύματος (duth.gr). 

 

  

ΑΔΑ: 6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
Προς: Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Ημερομηνία: 

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:……………………………….) 

  
Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, 
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 691 00 
Κομοτηνή 

 

Τηλ.: 25310 – 39192/39132  
Ηλ. Ταχ.: dosyp@rescom.duth.gr  

Σας υποβάλλω αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβω 

υποτροφία, στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ  

ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΟΛΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΟΔΟΣ & 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ E-MAIL  

  

ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

69100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

 

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF 

THRACE 

INFRASTRUCTURE OF 

COUNSELING AND ACCESSIBILITY 

69150 UNIVERSITY CAMPUS 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜ ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΑΕΜ)  

ΑΜΚΑ ΦΟΙΤΗΤΗ  

ΑΦΜ ΦΟΙΤΗΤΗ  

Εφόσον ο Υποψήφιος εμφανίζεται ως εξαρτώμενο 
μέλος στη φορολογική δήλωση του φορολογικού 
έτους 2019, συμπληρώνονται και τα Α.Φ.Μ στα 
οποία εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, εδώ:  

ΑΦΜ ΠΑΤΕΡΑ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

ΑΦΜ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Εφόσον ο Υποψήφιος εμφανίζεται ως έγγαμος στη 
φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2019 
συμπληρώνεται και το Α.Φ.Μ της συζύγου, εδώ 

ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

  

  
    Ο/Η υπογράφων/ ουσα, πιστοποιώ ότι όσα έχω καταγράψει είναι αληθή και ακριβή. Επιπλέον, σε 

περίπτωση οποιασδήποτε  αλλαγής στοιχείων, θα ενημερώσω εγκαίρως τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

………/……../…………..                

                                                                                                               (Υπογραφή υποψηφίου) 
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Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών 

Τα δικαιολογητικά διαχωρίζονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά, που καταθέτει το σύνολο των υποψηφίων, 

(Ομάδα Α) καθώς και στα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που καταθέτει ο εκάστοτε υποψήφιος, ανάλογα 

με τα κριτήρια μοριοδότησης που επικαλείται (Ομάδα Β). Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 

κατατιθέμενων δικαιολογητικών όπου φαίνεται ο διαχωρισμός των δικαιολογητικών σε Ομάδα Α’ & Ομάδα 

Β’. Παρακαλείστε να ονομάσετε ηλεκτρονικά, το κάθε δικαιολογητικό, σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του 

προαναφερόμενου πίνακα (π.χ. Η αίτηση θα λάβει το όνομα Α01).  

Αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στο  e-mail dosyp@rescom.duth.gr τα κατωτέρω: 

1. Την αίτηση υποψηφιότητας, υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη  
2. Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά  
3. Τα Κατά Περίπτωση δικαιολογητικά 
4. Τον Πίνακα κατατιθέμενων δικαιολογητικών, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Παρακαλείστε να σημειώσετε Χ στο 

διαθέσιμο πεδίο δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλετε.  
5. Τον Πίνακα αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Παρακαλείστε να σημειώσετε Χ 

στο διαθέσιμο πεδίο δίπλα από κάθε κριτήριο μοριοδότησης που επικαλείστε.  
6. Η αίτηση υποβάλλεται και ως αρχείο κειμένου (π.χ. word) με το όνομα Α01επεξεργάσιμο. 

Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από  το ιδρυματικό e-mail (email ΔΠΘ) 

του υποψηφίου 
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Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών 

α/α Ομάδα Α: Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Σημειώστε κάθε 
δικαιολογητικό που 
καταθέτετε  

01 Αίτηση υποψηφιότητας  

02 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, σε ισχύ.  

03 Αντίγραφο δελτίου ακαδημαϊκής (φοιτητικής) ταυτότητας, σε ισχύ.  

04 

Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαριστικά σημειώματα) που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του 
Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  
Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω πράξη κατατίθεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 
2019 (Έντυπο Ε1). 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εντύπου Ε1 προσκομίζεται αντ’ αυτού Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν. 
1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2019. 

 

05 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
των γονέων του Υποψήφιου εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου και του/της συζύγου 
του εφόσον είναι έγγαμος. 

 

06 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.  

07 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα αναφέρουν όσα ζητούνται στο δικαιολογητικό (xxiii, σελ. 11-12, 
βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

 

   

 Ομάδα Β: Κατά περίπτωση δικαιολογητικά  

01 
Βεβαίωση ότι αδελφός/ή του υποψηφίου είναι ενεργός προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, του ν. 1599/1986, ότι ο/η συγκεκριμένος/η αδελφός/ή του δεν είναι 
κάτοχος πτυχίου πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών. 

 

02 
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός, ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, ή αντιστοίχως και των δύο, στην 
περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. 

 

03 
Άδεια διαμονής, κάρτα ασύλου, αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος, κατά τη δήλωσή του, είναι πρόσφυγας. 

 

04 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική 
διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που 
έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011. 

 

05 
Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην 
οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές. 

 

06 
Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Υποψήφιου ή/και των γονέων του εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή/και του/της 
συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος) ή/και των αδελφών φοιτητών εξαρτώμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη 
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υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που εμπίπτουν στα κριτήρια 
μοριοδότησης των περιπτώσεων Β1.8 ΄/και Β3. 

07 

Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά σε γονέα ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας: 
a. Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υ/Δ 
του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή 
b. Υ/Δ του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του Υποψήφιου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, ή 
c. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή 
d. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 
1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

 

08 
Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος κατά δήλωσή του είναι παλιννοστήσας. 

 

09 Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά.   

10 
Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα 
Θράκης.  

 

11 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή 
ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη 
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή 
Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής. 

 

12 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό 
γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση). 

 

13 Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.  

Σχόλια   
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Πίνακας αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης 

Α΄. Κριτήρια εισοδηματικά 
Σημειώστε κάθε 

αιτούμενο 
κριτήριο 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Α.1  Είμαι υποψήφιος/α με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα ΕΩΣ ΚΑΙ δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500)  

Α.2  
Είμαι υποψήφιος/α με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500) και μικρότερο ή ίσο 
των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000) 

 

Α.3  
Είμαι υποψήφιος/α με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων  ευρώ (€ 5.000) και μικρότερο ή ίσο των επτά  
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 7.500). 

 

Β΄. Κριτήρια κοινωνικά   

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση  

ΕΠΙΛΕΞΤΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΤΗΝ/ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ/ΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Β.1.0  Δεν με αφορά  

Β.1.1   Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Γονέας με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη)  

Β.1.2   Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Γονέας  με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη)  

Β.1.3   Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Γονέας  Μονογονεϊκής Οικογένειας  

Β.1.4  Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη)  

Β.1.5   Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη)  

Β.1.6  Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι  Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας  

Β.1.7  
Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Ορφανός από δύο γονείς,  και δεν έχω υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας μου.  Ως ημερομηνία γέννησης 
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η 
Δεκεμβρίου 2021. Ο υπολογισμός αυτός ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Υποψήφιου. 

 

Β.1.8 

Ο/Η Υποψήφιος/α  είμαι Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπουδάζουν ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-
2021 -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας-εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου εγώ 
προσωπικά, ως υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια μου ή οι γονείς μου διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή 
επικαρπία. Τα εν λόγω αδέλφια μου, που είναι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου πρώτου, 
δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών 

 

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες   

ΕΠΙΛΕΞΤΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ, ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  

Β2.0  Καμιά από τις 2 παρακάτω προτάσεις  

ΑΔΑ: 6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ
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Β.2.1  Ο Υποψήφιος έχω ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%  

Β.2.2  
Ο Υποψήφιος έχω εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄17) 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ,  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  

Β.2.3  Ο Υποψήφιος είμαι: 

(α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης  

(β) Ρομά  

(γ) παλιννοστήσας  

(δ) πρόσφυγας  

(ε) Καμιά από τις 4 παραπάνω προτάσεις  

ΕΠΙΛΕΞΤΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ   

Β.2.4  Ο Υποψήφιος είμαι: 

(α) απεξαρτημένος από ουσίες  

(β) φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος  

(γ) οροθετικός  

(δ) Καμιά από τις 3 παραπάνω προτάσεις  

ΕΠΙΛΕΞΤΕ, ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Β.2.5  Ο Υποψήφιος είμαι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  

Β.2.6  Ο Υποψήφιος έχω σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  

Β.2.7  Ο Υποψήφιος είμαι  εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας Πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές  

Β.3  
Σπουδές εκτός Τόπου Μόνιμης Κατοικίας. Ο Υποψήφιος  σπουδάζω εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας μου και του τόπου 
όπου ο ίδιος ή οι γονείς μου εφόσον είμαι Εξαρτώμενο Μέλος, ή ο/η σύζυγος εφόσον είμαι έγγαμος, διαθέτουν κατοικία κατά 
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Υπεύθυνη Δήλωση (Υποχρεωτική - δικαιολογητικό Α07) 

 

 

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): ΕΛΚΕ ΔΠΘ 

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: 

(..) Η παρούσα υποβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησής μου για να λάβω υποτροφία, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ………………………………………….Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ ΔΠΘ. 

(α) Είμαι εγγεγραμμένος, ενεργός προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος ……………………………..του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με Αριθμό ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ):……… 

(β) Δεν είμαι πτυχιούχος Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
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(γ) Δε διαμένω σε Φοιτητική Εστία ούτε μου παρέχεται στέγαση από το Δ.Π.Θ. ή άλλο φορέα, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  Συναινώ αφενός στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Διεύθυνση 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., και αφετέρου την παράδοσή της στην Επιτροπής Αξιολόγησης της 
Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108, μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

(δ) Δεν έχω υπερβεί, κατά την υποβολή της αίτησης, το προβλεπόμενο  από τον Κανονισμό Σπουδών 
χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Συναινώ αφενός στην 
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Τμήματος 
………………………………………………………………………….. του Δ.Π.Θ., και αφετέρου την παράδοσή 
της στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Πράξης μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

(ε) Μέχρι το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 είχα εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 
50% των μαθημάτων όλων των ετών σπουδών μου που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους που 
χορηγείται η οικονομική ενίσχυση (2020-2021), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα  σπουδών. Συναινώ 
αφενός στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Τμήματος 
………………………………………………...... του Δ.Π.Θ. και αφετέρου την παράδοσή της στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108 μετά από σχετικό αίτημα της προαναφερθείσας 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

(στ) Δεν έχω λάβει, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης, οικονομική ενίσχυση από την  
Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδικό ΟΠΣ 5049108 

(ζ) Δεν διένυα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, το τελευταίο έτος σπουδών σύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος…………………………………………………………...... του 
Δ.Π.Θ. 

 (4) 

Ημερομηνία:        20 
 

Ο – Η Δηλ. 

«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος» 
(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.  
 
 
 

 
Download from Diorismos.gr 
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(η) Δεν έχω εισαχθεί στο Δ.Π.Θ. σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
βάσει ειδικών διατάξεων που αφορούν, συγκεκριμένα: 

(i) τα τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού, 

(ii) Αλλοδαπούς-Αλλογενείς και 

(iii) Υποτρόφους (Αλλοδαπούς - Αλλογενείς και Ομογενείς) 

(θ) Δεν λαμβάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, άλλη υποτροφία από το Δ.Π.Θ. ή άλλο Δημόσιο ή 
ιδιωτικό  

φορέα για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και υποτροφίας που απευθύνεται σε φοιτητές ΑΜΕΑ, 
φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. 

(ι) Δεν ασκώ οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική δραστηριότητα. 

(ια) Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα. 

 

 

  

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος» 

 (Υπογραφή) 

 

 

Download from Diorismos.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Υπεύθυνη Δήλωση (Υποβάλλεται κατά περίπτωση)  

(Σβήνεται τα εδάφια που δεν ισχύουν στην περίπτωσή σας) 

 

 

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): ΕΛΚΕ ΔΠΘ 

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: 

(..) Η παρούσα υποβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησής μου για να λάβω υποτροφία, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ………………………………………….Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ ΔΠΘ. 

(α) Δεν είμαι υπόχρεος υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. Συγκεκριμένα: 

 Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο 

 Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ. 
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(β) Ο Ονοματεπώνυμο αδελφού του Όνομα Πατέρα, με Α.Δ.Τ. ΧΧ000000 δεν είναι κάτοχος πτυχίου 

πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών. 

(γ) Δεν έχω ακίνητη περιουσία και δεν είμαι υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

(Ε9). 

(δ) Ο Ονοματεπώνυμο γονέα του Όνομα Πατέρα, με Α.Δ.Τ. ΧΧ000000 δεν είναι έγγαμος και δεν έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

 (4) 

Ημερομηνία:        20 
 
 

«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος»                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.  

Download from Diorismos.gr 
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