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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ 

για το έτος 2022 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 14 και 448 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), 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.Ε.Ε.), χορηγεί 72 υποτροφίες 

σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, βάσει μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως της σχετικής 

πίστωσης, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη διασφάλιση της 

ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών/τριών ΑμεΑ. Στην υπ’ αριθμ. 

8/16.11.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών φοιτητών/τριών 

ΑμεΑ και αποφάσισε τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης για το έτος 2022, όπως και το 

ύψος της υποτροφίας στο ποσό των 600,00 ευρώ για το τρέχον έτος.   

Το Πρυτανικό Συμβούλιο προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες που 

βρίσκονται στο 1ο, 2ο, 3ο ή 4ο έτος φοίτησης να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Υποτροφίας 

στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση acadaffairs@uom.edu.gr, 

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.  

Ο προσωρινός Πίνακας Υποτρόφων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος έως τη 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου οι υποψήφιοι/ες, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να 
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ασκήσουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση acadaffairs@uom.edu.gr, έως και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022. 

O οριστικός Πίνακας Υποτρόφων μετά την έγκρισή του από το Πρυτανικό Συμβούλιο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος έως την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.  

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Κριτήρια 

Κριτήρια αποτελούν αφενός η αναπηρία και αφετέρου η ακαδημαϊκή επίδοση, σύμφωνα με τον 

Πίνακα Μορίων. 

 

Α1. 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. 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. 

Α2. 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. 
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Β. 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 Α2. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας, προκρίνεται ο φοιτητής με το μεγαλύτερο ποσοστό 

αναπηρίας. 

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

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και τυχόν ενστάσεων πραγματοποιείται 

από τριμελή εισηγητική επιτροπή, με μέριμνα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και 

επικυρώνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

Η οικονομική διαχείριση των υποτροφιών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων να αποσταλεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις όλων των φοιτητών/φοιτητριών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, 

με συνημμένο το σχετικό Υπόδειγμα Αίτησης (σε μορφή Word). 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

 

 

Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης 
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