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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,  

Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123 

 

  

                                                                                                           Τρίπολη, 07/04/2020 

                          Αρ. πρωτ: 5182   

 

 

 

 

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

Προς τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που διαμένουν στην πόλη της 

Καλαμάτας για ένταξη στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

   O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του N.4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70/07.05.2019) Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 

  2. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση 

της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 (ΥΠΑΣΥΔ) 

  3. Τη με αρ. πρωτ. 1995/03-04-2019 Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Φοιτητικής Μέριμνας» (Κωδ. ΕΔΒΜ97), για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

  4. Την με αριθμ. πρωτ. 6188/3-12-2019 Ένταξη της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με  
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κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047247, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ )  και   

  5. Τη με αριθμ. 100/12.12.2019 (θέμα 20) (ΑΔΑ: 6Ψ72469Β7Δ-5ΜΑ) Απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την 

έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ιδία Μέσα.  

  6.  Την υπ. αρίθμ. 6/04.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 

103
ης

  Συνεδρίασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΤΘΔ469Β7Δ-ΩΩΔ).  

  7.   Την υπ. αρίθμ. 39/24.03.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

της 108
ης

 Συνεδρίασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ76Ζ469Β7Δ-4ΨΒ). 

    

Καλεί τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φοιτούν στην πόλη 

της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου», να υποβάλουν αιτήσεις για να 

ενταχθούν στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της προαναφερόμενης πράξης, , 

εφόσον τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται παρακάτω:   

 

 

Γενικές Προϋποθέσεις:  

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να φοιτούν τουλάχιστον στο 2ο έτος και να μην έχουν ξεπεράσει το 4ο έτος 

σπουδών.  

2. Να εμφανίζουν οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα για το προηγούμενο έτος στο 

πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Να μην διαμένουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ή σε 

κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας).  

4. Να νοικιάζουν κατοικία (θα πρέπει να προσκομίζουν νόμιμο και εν ισχύ 

ενοικιαστήριο) στην πόλη των σπουδών τους. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ 

για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Ως μίσθωση θεωρείται 

και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. 

5. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών 

(ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. 

αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή 

κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι 

οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.  
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2539/1997 (Α΄244). Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος να έχουν  

παρακολουθήσει (περατώσει) με επιτυχία τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων που 

είχαν δηλώσει.  

6. Δεν θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα σε απόσταση μικρότερη των 30Km από την 

πόλη των σπουδών τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.     

7. Δεν θα πρέπει, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, να διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε 

απόσταση μικρότερη των 30Km από την πόλη των σπουδών τους, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.  

8. Να μην έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση στο παρελθόν (δηλαδή να μην 

έχουν λάβει επιδότηση στέγασης από την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου», ΟΠΣ 

5023656 ή την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» ΟΠΣ 5047247, ή από παρόμοια πράξη του πρώην ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδος ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Διαδικασία: 

Η τυπική διαδικασία για την ένταξη στην πράξη είναι η ακόλουθη: 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στην Δράση-Α «Επιδότηση 

Στέγασης», της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047247. 

2. Ορισμός Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και των ενστάσεων 

των υποψηφίων, από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ιδρύματος.  

3. Συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων από την Επιτροπή. Οι 

φοιτητές θα κάνουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό 

προηγούμενου έτους, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.) προς το 

Παράρτημα της Καλαμάτας, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Ιδρύματος. 

4. Επεξεργασία των αιτήσεων από την Επιτροπή. 

5. Σύνταξη πρακτικού επιλογής ωφελούμενων από την Επιτροπή. 

6. Ανακοίνωση του πρακτικού. 

7. Υποβολή τυχόν ενστάσεων επί του πρακτικού. 

8. Επεξεργασία ενστάσεων από την Επιτροπή. 

9. Σύνταξη τελικού πρακτικού και του τελικού πίνακα ωφελούμενων και των 

επιλαχόντων αυτών, μετά την επεξεργασία των ενστάσεων και υποβολή αυτού προς 

έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. 
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10. Έγκριση του πίνακα ωφελούμενων από την Επιτροπή Ερευνών. 

 

 

Δικαιολογητικά: 

 

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι αιτούντες ένταξης στην 

παραπάνω Δράση φοιτητές/φοιτήτριες είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση για ένταξη στην πράξη. 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

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

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

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν είναι δικαιούχος στέγασης στη Φοιτητική Εστία του 

Ιδρύματος στην Καλαμάτα, ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του ή δεν 

φιλοξενείται σε κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας). 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου 

Ιδρύματος. 

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) της Δ.Ο.Υ. 

για το τελευταίο φορολογικό έτος, το οποίο θα αφορά το οικογενειακό εισόδημα των 

γονέων του φοιτητή και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλει ο 

ίδιος φορολογική δήλωση. 

8. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους του ιδίου και των γονέων 

του. 

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή 

(τελευταίου εξαμήνου). 

10. Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο έγγραφο δημόσιας αρχής 

και για διαζευγμένους γονείς δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η 

επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. 

11. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει (προπτυχιακές ή 

μεταπτυχιακές σπουδές) σε Ελληνικό ΑΕΙ, εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, 

βεβαίωση σπουδών του οικείου Τμήματος. 

12. Σε περιπτώσεις απόρων πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία. 

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

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

14. Προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το 

τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να 

αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου 
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15. Επικυρωμένο αντίγραφο ενοικιαστηρίου συμβολαίου το οποίο θα πρέπει να είναι 

είτε στο όνομα κάποιου εκ των γονέων του φοιτητή, είτε στο δικό του. Η μίσθωση 

θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της 

αίτησης. Επίσης προσκομίζει και τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου 

συμβολαίου. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, 

εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται βεβαίωση 

παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Σε 

περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο κάθε 

φοιτητής ή ο γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης οι φοιτητές/φοιτήτριες που 

είναι δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος στην Καλαμάτα, ή 

φιλοξενούνται σε κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας).  

 

 

Ειδικές Προϋποθέσεις: 

Επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί ο υποψήφιος προς ένταξη 

φοιτητής είναι οι ακόλουθες: 

1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 

είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή 

δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. 

2. Να έχει την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην πόλη της Καλαμάτας. 

3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του, του προηγούμενου έτους, να 

μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Εάν ο 

φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα 

είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά. 
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5. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη 

κατοικία  σε ακτίνα μέχρι 30 χλμ. από την πόλη Φοίτησής του. Με απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών η απόσταση μπορεί να μειωθεί όταν υπάρχουν 

αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και 

ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο των νομών 

Μεσσηνίας, Λακωνίας ή Αρκαδίας. 

6. Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στην πόλη σπουδών του 

φοιτητή ή της φοιτήτριας (στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ευρύτερη περιοχή 

της Καλαμάτας ή της Μεσσήνης). Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για  

τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Ως μίσθωση θεωρείται 

και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. 

7. Ως μισθωτής θα πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος ο φοιτητής ή γονέας του. 

8. Να φοιτάει τουλάχιστον στο 2ο έτος και να μην έχει ξεπεράσει το 4ο έτος 

σπουδών. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης 

εγγραφής. Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής των σπουδών, ο χρόνος της 

διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία 

αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε 

περίπτωση η οικειοθελής διακοπή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία 

του οικείου τμήματος. 

9. Σε περίπτωση που πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση αυτή δεν θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50Km από την πόλη όπου 

εδρεύει το Τμήμα των σπουδών του. 

10. Να μην είναι δικαιούχος στέγασης στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος στην 

Καλαμάτα, ή να του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του ή να φιλοξενείται σε 

κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας).  

 

Επισήμανση: Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο 

χορηγείται το επίδομα να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να 

είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. 

 

 

Διαδικασία Επιλογής: 

Αρχικά υπολογίζεται το Ετήσιο Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα βάσει του 

εκκαθαριστικού του τελευταίου φορολογικού έτους. 
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Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, 

πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του ίδιου του φοιτητή και της φοιτήτριας, των 

γονέων τους και των ανήλικων αδελφών τους από κάθε πηγή. 

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή και φοιτήτρια, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

νοείται το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα των ιδίου, 

του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. 

 

Εισοδηματικό πλαφόν: 

 Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες κάτω των 25 ετών, το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ 

προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο 

μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1) πέραν του πρώτου. 

 Για έγγαμους φοιτητές και φοιτήτριες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε 

ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο 

Ε1). 

 Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες 25 ετών και άνω, το ετήσιο ατομικό 

εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000€ 

 

Μοριοδότηση: 

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα μόρια που αντιστοιχούν βάσει του παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορία Μόρια 

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΣΟΕ) 100.000 – ΣΟΕ 

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που 

εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη 

στο εκκαθαριστικό. 

 

3.000 μόρια για κάθε τέκνο πέραν 

του ενός 
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Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη 

πολύτεκνης οικογένειας κατά την έννοια 

του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 

1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 

75). Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται 

ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 

3454/2006 (Α 75) 

 

 

 

1.000 μόρια 

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του 

πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), 

εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που 

φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες 

Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 

διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας 

των γονέων τους 

 

 

 

 

 

 

1.500 μόρια για κάθε αδελφό φοιτητή 

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα 

γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο 

έτος της ηλικίας τους 

 

3.000 μόρια 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του 

τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον 

ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, και δεν έχουν 

υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους 

 

3.000 μόρια 

Φοιτήτριες που φέρουν την ιδιότητα της 

άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη 

αναγνωρισθέν τέκνο και οι οποίες δεν έχουν 

υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

4.000 μόρια 
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Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, 

συζύγους με αναπηρία 67% και άνω 

3.000 μόρια για κάθε μέλος της 

οικογένειας 

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω  10.000 μόρια 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του 

τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 

του ν. 1897/1990 (Α 

120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος 

της ηλικίας τους 

 

 

1.000 μόρια 

Κριτήριο απόδοσης.  

Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση 

το ποσοστό μαθημάτων του ΠΣ που 

αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του 

υποψηφίου και που παρακολούθησε με 

επιτυχία, κατά το προηγούμενο ακ. έτος  

50,01% - 60%:   500 μόρια 

60,01% - 70%:   1.000 μόρια 

70,01% - 80%:   1.500 μόρια 

80,01% - 90%:   2.000 μόρια 

90,01% - 100%: 2.500 μόρια  

 

Εν συνεχεία καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες: 

 Πίνακας Α1: Δικαιούχοι Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες, 

ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων. 

 Πίνακας Α2:  Επιλαχόντες Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες που δεν 

ανήκουν στον πίνακα Α1, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων 

Οι παραπάνω πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων αναρτώνται για ενημέρωση στην 

ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (https://elke.uop.gr/). 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων είναι δυνατό να κατατεθούν, εντός πέντε (5) ημερών 

από την ανακοίνωση αυτών, γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Παράρτημα Καλαμάτας. 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τους 

τελικούς πίνακες τους οποίους και υποβάλει στην Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος για έγκριση. 

Οι τελικοί πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην μοριοδότηση μεταξύ υποψηφίων φοιτητών θα 

πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση από την επιτροπή προκειμένου να καταρτιστεί ο 

τελικός πίνακας δικαιούχων και επιλαχόντων. Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 

σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και θα 

κοινοποιηθεί στους φοιτητές που ισοβαθμούν προκειμένου, εάν το επιθυμούν, να 

παραβρεθούν (για την συγκεκριμένη διαδικασία της κλήρωσης θα συνταχθεί και 

σχετικό πρακτικό). 

Πληροφορίες και αντίγραφα της πρόσκλησης θα δίνονται από το Γραφείο Φοιτητικής 

Μέριμνας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2721045186 (κα. Ι. Θύμη,) . 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

(elke.uop.gr). 

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 04/05/2020, με συστημένη 

επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, τα δικαιολογητικά τους στο 

πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην 

Καλαμάτα, από τις 9:00 έως τις 14:00. 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Αντικάλαμος Μεσσηνίας 

24100 Καλαμάτα. 

(Υπ’όψιν: κα Δημητροπούλου Γεωργία) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του 

φακέλου τα ακόλουθα: 

 

 « ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Α «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ»  ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην  

 

 

http://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
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Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5047247, - αριθμ. Πρωτ. 

Πρόσκλησης  3422/06.03.2020 

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία αποστολέα (όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).  

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Για όσες προτάσεις αποσταλούν 

ταχυδρομικώς, η εμπρόθεσμη υποβολή τους θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου. Οι προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Στην περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ  του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των 

φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν. 

2. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν 

διευκρινίσεις επί του φακέλου τους. Η υποβολή πρότασης  από τον εκάστοτε 

υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

4. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 

(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων 

στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να 

ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr και την ιστοσελίδα της Επιτροπής 

Ερευνών: elke.uop.gr (απ’ όπου προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής απόφασης 

αποδοχής αποτελεσμάτων).  

5. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.  

 

 

http://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
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6. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε 

αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

 

7. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα πρόσκληση για 

λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη οικονομικών κονδυλίων ή τεχνικών 

προβλημάτων κ.λ.) και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

8. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται η ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεσή/ συγκατάθεσή  για την διακράτηση και την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων (ονοματεπώνυμο – πόλη –  

 

Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail - ΑΦΜ-ΔΟΥ), προκειμένου να διενεργηθούν όσες 

πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αρίθμ. 679/2016 

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

παρούσας πρόσκλησης.  

 

 
 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αίτηση  

για ένταξη στη Δράση Α «Επιδότηση 
Στέγασης» 

 ΠΡΟΣ :     
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήρια πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου 

Αντικάλαμος Μεσσηνίας 

24100 Καλαμάτα. 

(Υπ’ όψιν: κας Δημητροπούλου Γεωργία) 

  

ΕΠΩΝΥΜΟ:   

ΟΝΟΜΑ:                                                 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:    

ΣΧΟΛΗ:    

ΤΜΗΜΑ:  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, 

προκειμένου να εξετάσετε την ένταξή μου στη Δράση 

Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ 

Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047247, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020».  

Α.Μ.:  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

 

 

e-mail:    
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Συγκεκριμένα, σας υποβάλλω συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  Χ 

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.  

Βεβαίωση Σπουδών από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτώ.  

Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτώ.  

Υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν είμαι δικαιούχος στέγασης στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος στην 

Καλαμάτα, ή δεν μου παρέχεται στέγαση από τη σχολή μου ή δεν φιλοξενούμε σε κάποια άλλη 

εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας). 

 

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είμαι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 

 

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) της Δ.Ο.Υ. για το 

τελευταίο φορολογικό έτος, το οποίο αφορά το οικογενειακό εισόδημα των γονέων μου και το 

αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλω ο ίδιος φορολογική δήλωση. 

 

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους του ιδίου και των γονέων μου. 

 

 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή (τελευταίου 

εξαμήνου). 

 

 

Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο έγγραφο δημόσιας αρχής και για 

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

καταβολή ή όχι διατροφής. 

 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 

σπουδές) σε Ελληνικό ΑΕΙ, εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, βεβαίωση σπουδών του οικείου 

Τμήματος. 

 

Σε περιπτώσεις απόρων πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία.  

Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση από το Κέντρο 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 
 

Προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο 

εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη 

κατοικία του δικαιούχου. 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο ενοικιαστηρίου συμβολαίου το οποίο θα πρέπει να είναι είτε στο όνομα 

κάποιου εκ των γονέων του φοιτητή, είτε στο δικό του. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για 
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τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.  

Επίσης προσκομίζεται και ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.  

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. 

Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το 

επίδομα, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής ή ο γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

  

………………………., ……/04/2020 

 

Ο/Η ΑΙΤ…. 

 

(Υπογραφή) 
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