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1. Αντικείμενο και σκοπός 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο 

επίτευξης/διατήρησης του κριτηρίου Ε4.1 Δαπάνες για δράσεις στήριξης/έργα προσβασιμότητας 

ΑμεΑ ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΘ.Α.Α.Ε.), χορηγεί υποτροφίες βάσει μοριοδότησης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες ΑμεΑ 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έως της εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων εκάστου 

οικονομικού έτους, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη διασφάλιση 

της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών/τριών ΑμεΑ. Το ύψος 

εκάστης υποτροφίας θα ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης.  

2. Διαδικασία επιλογής 
Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, εκδίδεται 

προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές/φοιτήτριες ΑμεΑ, η οποία αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων το 

αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη απορρόφησης των συνολικών 

ετήσιων πιστώσεων κατά το έτος της προκήρυξης, το υπολειπόμενο ποσό αξιοποιείται στο 

επόμενο οικονομικό έτος. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτεί τριμελή εισηγητική επιτροπή, με τριετή θητεία, η οποία 

αξιολογεί τις αιτήσεις και τυχόν ενστάσεις. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων καταρτίζονται 

προσωρινοί πίνακες υποτρόφων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι 

υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, από 

την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια οι ενστάσεις 

αξιολογούνται από την τριμελή επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τον 

οριστικό Πίνακα για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο οριστικός Πίνακας Υποτρόφων 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο Διοίκησης δύναται να αποφασίσει τη μετάθεση των 

ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών. 

3. Οικονομική Διαχείριση 
Η οικονομική διαχείριση των υποτροφιών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης, η οποία: 

α)  Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των τελικών δικαιούχων φοιτητών/τριών ΑμεΑ 

β)  Τηρεί βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης των υποτροφιών 

γ)  Τηρεί μητρώο υποτρόφων  

4. Κριτήρια – Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

4.1. Αναπηρία υποψηφίου/ας 
Κριτήριο αποτελεί η αναπηρία του/της υποψηφίου/ας, όπως αυτή προκύπτει από γνωματεύσεις 

ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις 

οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. 
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Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται το ποσοστό ή η 

χρονική διάρκεια της αναπηρίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εφόσον τα 

έχουν ήδη υποβάλει σε προηγούμενο χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματός τους. 

4.2. Ακαδημαϊκά κριτήρια 
Για τους/τις φοιτητές/τριες πέραν του 1ου έτους σπουδών και εφόσον δεν έχουν υπερβεί την 

κανονική διάρκεια σπουδών, αξιολογείται η συνολική επίδοσή τους μέχρι την υποβολή της 

αίτησης για υποτροφία. Μοριοδοτείται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών των επιτυχώς 

εξετασθέντων μαθημάτων σύμφωνα με τον Πίνακα Μορίων. 

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 1ου έτους σπουδών, αξιολογείται η επίδοσή τους κατά τις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στον Μ.Ο. της 

βαθμολογίας των τεσσάρων (4) κύριων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων στα οποία 

έχουν εξετασθεί, αναγόμενο σε 20βάθμια κλίμακα. 

5. Μοριοδότηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ 
Κριτήρια Προϋποθέσεις Μόρια 

Κοινωνικά κριτήρια   

Αναπηρία υποψηφίου/ας < 67% 10 

≥ 67% 20 

Ακαδημαϊκά κριτήρια   

Για τους φοιτητές 2ου, 3ου και 4ου 

έτους σπουδών:  

Μ.Ο. βαθμολογίας επιτυχώς 

εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι 

την υποβολή της αίτησης 

Καλώς 5-6,49 5 

Λίαν καλώς 6,5-8,49 10 

Άριστα 8,5-10 20 

Για τους φοιτητές 1ου έτους: 

Μ.Ο. των τεσσάρων (4) κύριων 

πανελλαδικώς εξεταζομένων 

μαθημάτων αναγόμενος σε 

20βάθμια κλίμακα 

Καλώς 10 – 12,49 

Λίαν Καλώς 12,50 – 18,49 

Άριστα 18,50  - 20 

5 

10 

20 

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με την υψηλότερη επίδοση, σύμφωνα με 

το 4.2. Σε περιπτώσεις και πάλι ισοβαθμίας, προκρίνεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο 

βαθμό αναπηρίας. 

Για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που τυχόν προκύψει αρμόδιο όργανο είναι το Συμβούλιο 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 


