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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ 

Το «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς 
Κοινωνικές Ομάδες» εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, με 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 κατ’ ελάχιστον 
3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά 
εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών 
τους.  

1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδας 
(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών, με εξαίρεση όσων 
φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού 
Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. 
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2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στην ακόλουθη 
διαδικτυακή διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 

 

Πληροφορία! 

https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr 

2.2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Η αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα το οποίο ακολουθεί. Σε 
αυτή υπάρχουν ενημερωτικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους. 

 

Εικόνα 2-1: Αρχική σελίδα για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης λήψη υποτροφίας. 

Ο Φοιτητής για την είσοδό του στο σύστημα με πρέπει να επιλέξει την . 

https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/
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2.3 ΜΕΝΟΥ 

Σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ο Φοιτητής μπορεί να γυρίσει στην αρχική σελίδα, πατώντας 
το σύνδεσμό «Αρχική Σελίδα», όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

  

Εικόνα 2-2: Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα. 

Στο ίδιο μενού, ο Φοιτητής μπορεί να κατεβάσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καθώς και τις εγκυκλίους που περιγράφουν την διαδικασία, διάφορες πληροφορίες στο 
σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα». 

 

Εικόνα 2-3: Χρήσιμα Έγγραφα 

Σε ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης θέλει να βγει από το σύστημα, μπορεί να το 
κάνει με την χρήση της επιλογής «[Έξοδος]» η οποία βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του μενού κι 
η οποία (όπως και το σύνολο των επιλογών του μενού) είναι διαθέσιμα μονίμως στο περιβάλλον 
εργασίας του χρήστη. 

 

Εικόνα 2-4: Έξοδος 
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3 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι Φοιτητές, προκειμένου να εισαχθούν στην Εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών 
τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και 
Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Με την είσοδο, ο Φοιτητής προωθείται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) του 
GRNET, μέσω του οποίου καλείται να επιλέξει το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά, όπως φαίνεται και στη 
φόρμα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-1: GRNET επιλογή Ιδρύματος που φοιτά ο αιτών. 

Εν συνεχεία ο αιτών καλείται να εισάγει τα στοιχεία του (username, password) στην οθόνη εισόδου 
που του παρέχει το σύστημα αυθεντικοποίησης της Σχολής του.  

 

Εικόνα 3-2: Μηχανισμός αυθεντικοποίησης μέσω GRNET. 
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Πληροφορία! 

Η οθόνη αυθεντικοποίησης θα είναι διαφορετική ανάλογα με το 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο Φοιτητής. 

  

 
  

 

Προσοχή! 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής δεν γνωρίζει τα στοιχεία 
πιστοποίησής του στο GRNET ή δεν είναι γνώστης της παραπάνω 
διαδικασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα/Σχολή του. 

  

 

Με την επιτυχή εισαγωγή του στο λογαριασμό του, ο Φοιτητής αποκτά πρόσβαση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα για την υποβολή αίτησης λήψης υποτροφίας από το ΙΚΥ. 

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 
εισέλθει εκ νέου στο σύστημα.  
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4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 ΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στο πρώτο βήμα της εφαρμογής, και μετά την επιτυχημένη εισαγωγή στο σύστημα, εμφανίζεται η 
φόρμα με τα Προσωπικά Στοιχεία του Φοιτητή, παράδειγμα της οποίας φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί: 

 

Εικόνα 4-1: Φόρμα Προσωπικών Στοιχείων. 

Η ανωτέρω φόρμα περιέχει ένα σύνολο στοιχείων τα οποία απαιτούνται για έκαστο Φοιτητή. Όπου 
είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να αντληθούν από το Μητρώο του Τμήματος / Σχολής Φοίτησης και 
αφορούν το πρόσωπό του Φοιτητή, αυτό γίνεται από το σύστημα με τρόπο αυτόματο και διαφανή 
για το χρήστη και ο Φοιτητής καλείται απλώς να τα ελέγξει και να τα επιβεβαιώσει. Τα στοιχεία αυτά 
εμφανίζονται «κλειδωμένα» και ο χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε διόρθωσή τους από το παρόν 
σύστημα. Σε περίπτωση μη ορθότητας, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα/Σχολή του για τη 
διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων. 

Όπου απαιτούνται στοιχεία για τον Φοιτητή τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από το Τμήμα / Σχολή του, 
τα σχετικά πεδία είναι κενά προς συμπλήρωση.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, εμφανίζονται τα προ-συμπληρωμένα πεδία που δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν, αλλά και τα πεδία στα οποία ο αιτών πρέπει να εισάγει τα ζητούμενα στοιχεία. 
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Εικόνα 4-2: Πεδία Προσωπικών Στοιχείων 

Εάν ο Φοιτητής κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι ορθά, θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις.  

4.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΙΜΩΝ 

Η φόρμα προσωπικών στοιχείων εμπεριέχει ένα σύνολο ελέγχων για τη σωστή καταχώριση αυτών. 
Εάν σε κάποιο πεδίο δεν εισαχθούν  σωστά στοιχεία ο Φοιτητής θα λάβει ένδειξη λάθους.. 

 

Εικόνα 4-3: Έλεγχος τηλεφώνου επικοινωνίας. 

Εάν στο πεδίο καταγραφής του e-mail του Φοιτητή καταχωρηθεί λανθασμένη τιμή, ο Φοιτητής θα 
λάβει την ακόλουθη ένδειξη λάθους. 

 

Εικόνα 4-4: Έλεγχος e-mail. 
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Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος Φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει το σύνολο των στοιχείων 
που ζητούνται στη φόρμα Προσωπικών Στοιχείων. 

4.3 ΔΗΛΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Στην ίδια φόρμα και σε συνέχεια των προσωπικών του στοιχείων, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να 
επιλέξει μία εκ των παρακάτω επιλογών, που ορίζει το εάν είναι Έλληνας Πολίτης, πολίτης κάποιου 
κράτους της Ε.Ε., πολίτης από άλλο κράτος που όμως διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή κάτοχος κάρτας 
ασύλου (πρόσφυγας).  

 

Εικόνα 4-5: Δήλωση στοιχείων. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δήλωση είναι υποχρεωτική και ότι όσο ο Φοιτητής δεν προβαίνει σε 
κάποια επιλογή, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, καθώς το σχετικό 

κουμπί θα είναι απενεργοποιημένο. 

 

Πληροφορία! 

Σημειώνεται ότι ο Φοιτητής θα κληθεί να πιστοποιήσει την αλήθεια των 
δηλώσεών του, με σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα κληθεί να προσκομίσει 
και τα οποία θα εμφανισθούν στη συνέχεια της δηλώσεώς του. 

4.4 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Στη συνέχεια της φόρμας και αφού ο Φοιτητής έχει συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, 
καλείται να αποδεχθεί ότι πληρεί το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως αυτές 
περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο.  

Η αποδοχή γίνεται με το πάτημα του σχετικού κουμπιού, όπως φαίνεται και στην εικόνα που 
ακολουθεί.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Εικόνα 4-6: Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αποδοχή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταχώριση περαιτέρω στοιχείων. 

 

Πληροφορία! 

Σημειώνεται ότι ο Φοιτητής θα κληθεί να πιστοποιήσει την αλήθεια των 
δηλώσεών του, με σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα κληθεί να προσκομίσει 
και τα οποία θα εμφανισθούν στη συνέχεια της δηλώσεώς του. 

 

Με την συμπλήρωση της φόρμας, ο Φοιτητής προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί 

. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Στο βήμα αυτό της υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος καλείται να εισάγει το ΑΦΜ του και το ΑΜΚΑ 
του, όπως φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Ενδέχεται επίσης -εάν κάποιο από τα ανωτέρω 
στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τμήμα/Σχολή του Φοιτητή- να είναι ήδη προ-συμπληρωμένα, οπότε ο 
ενδιαφερόμενος καλείται να επιβεβαιώσει την ορθότητα αυτών. 

 

Εικόνα 5-1: ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αιτούντος Φοιτητή. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καταχώρηση και για τα δύο πεδία είναι υποχρεωτική και ότι όσο ο 
Φοιτητής δεν προβαίνει σε αυτήν, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, 

καθώς το σχετικό κουμπί θα είναι απενεργοποιημένο. 

Για κάθε ένα από τα στοιχεία που εισάγει ο Φοιτητής, γίνεται έλεγχος ορθότητας από το σύστημα.  

Ειδικότερα για το ΑΦΜ, εμφανίζονται επιπρόσθετα τα αρχικά των ονομαστικών των φυσικών 
προσώπων ώστε να καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση ορθότητας αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία 
τα ονομαστικά στοιχεία δεν αντιστοιχούν στο φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρωθεί εκ νέου 
το σωστό ΑΦΜ. 

 

Εικόνα 5-2: Έλεγχοι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αιτούντος Φοιτητή. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ δεν είναι ορθά, εμφανίζεται στην οθόνη 
σχετικό μήνυμα λάθους.  

 

Εικόνα 5-3: Λανθασμένα ΑΦΜ / ΑΜΚΑ αιτούντος Φοιτητή. 

5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Πληροφορία! 

Τα στοιχεία της φόρμας αυτής, αφορούν μόνο έγγαμους Φοιτητές. 

 

Στη περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής είναι έγγαμος, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το ΑΦΜ 
του/της συζύγου του, ώστε να γίνει υπολογισμός των οικονομικών του στοιχείων. 

 

Εικόνα 5-4: Έγγαμος Φοιτητής/τρια. 

Με την επιλογή του ανωτέρω, η φόρμα που περιέχει τα ΑΦΜ των γονέων δεν εμφανίζεται (καθώς 
στην περίπτωση έγγαμου Φοιτητή δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση του ΑΦΜ των γονέων του) και 
πρέπει να δηλωθεί το ΑΦΜ του/της συζύγου.  

 

Εικόνα 5-5: ΑΦΜ συζύγου. 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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5.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Πληροφορία! 

Τα στοιχεία της φόρμας αυτής, αφορούν μόνο μη έγγαμους Φοιτητές. 

Στη περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής δεν είναι έγγαμος, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το 
ΑΦΜ των γονέων/κηδεμόνων του, ώστε να γίνει υπολογισμός της οικονομικής κατηγορία στην οποία 
ανήκει, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 5-6: Συμπλήρωση ΑΦΜ γονέων. 

Σημειώνεται ότι η καταχώρηση ΑΦΜ ή του λόγου μη συμπλήρωσης αυτού είναι υποχρεωτική 
προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση το 

σχετικό κουμπί θα είναι απενεργοποιημένο. 

 

5.4 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΜ 

Για κάθε ΑΦΜ το οποίο συμπληρώνεται από τον χρήστη, είτε αυτό αφορά τον ίδιο το Φοιτητή, είτε 
τον/τη σύζυγο (εάν υπάρχει) είτε τους γονείς, το σύστημα προβαίνει σε έλεγχο τόσο της ορθότητας 
του ΑΦΜ όσο και στα ονομαστικά στα οποία αντσιστοιχεί.  

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός ΑΦΜ είναι πραγματικός, τα ονομαστικά στοιχεία του 
φυσικού προσώπου (που κατέχει αυτό το ΑΦΜ) εμφανίζονται κάτω από το πεδίο εισαγωγής του 
ΑΦΜ.  

 

Εικόνα 5-7: Δηλωθέν ΑΦΜ με ονομαστικά στοιχεία. 

Σημειώνεται ότι αιτών είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ορθότητα των ονομαστικών στοιχείων που 
εμφανίζονται για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει εισάγει. 

5.5 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής δεν δύναται να συμπληρώσει το ΑΦΜ ενός ή και των δύο 
γονέων του, θα πρέπει αντ’ αυτού να επιλέξει το λόγο για τον οποίο αδυνατεί να προβεί στην 
ανωτέρω συμπλήρωση.  

 

Εικόνα 5-8: Αδυναμία συμπλήρωσης ΑΦΜ γονέα. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καταχώρηση είναι υποχρεωτική και ότι όσο ο Φοιτητής δεν προβαίνει σε 
αυτήν ενώ ταυτόχρονα δεν συμπληρώνει και το σχετικό ΑΦΜ, δεν θα έχει τη δυνατότητα να 

προχωρήσει στα επόμενα βήματα, καθώς το σχετικό κουμπί θα είναι 
απενεργοποιημένο. 
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5.6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ 

Με το πέρας της συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, ο αιτών καλείται να αποδεχθεί την ορθότητα των καταχωρηθέντων από αυτών 
στοιχείων.  

 

Εικόνα 5-9: Αποδοχή ορθότητας οικονομικών στοιχείων για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος από την ΑΑΔΕ. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αποδοχή είναι υποχρεωτική και ότι όσο ο Φοιτητής δεν προβαίνει σε 
αυτήν, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, καθώς το σχετικό κουμπί 

θα είναι απενεργοποιημένο. 

5.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Με την αποδοχή εκ μέρους του Φοιτητή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, εκτελείται ο 
υπολογισμός της οικονομικής κλίμακας (για το κατά κεφαλήν εισόδημα) στην οποία ανήκει ο 
Φοιτητής.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, ο Φοιτητής εμφανίζει κατά κεφαλήν εισόδημα της τάξεως των 5.001 
έως 7.500 ευρώ. 

 

 Εικόνα 5-10: Υπολογισμός κλίμακας για το κατά κεφαλήν εισόδημα, για τα ΑΦΜ που έχουν 
δηλωθεί. 

5.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 7.500 ΕΥΡΩ 

Εάν και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 7.500€, ο Φοιτητής δεν μπορεί να 
συνεχίσει στην υποβολή της αίτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση το κατά κεφαλήν 
εισόδημα που θα υπολογιστεί (από την ΑΑΔΕ) για τα ΑΦΜ που έχουν δηλωθεί να είναι μικρότερο 
από το παραπάνω ποσό. 

 

Εικόνα 5-11: Οικονομική κλίμακα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 7.500€. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

6.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Πληροφορία! 

Η συμπλήρωση των πεδίων που περιγράφονται στη παρούσα ενότητα, δεν είναι 
υποχρεωτική. Συμπληρώνονται μόνο από Φοιτητές για τους οποίους ισχύουν οι 
οικογενειακοί λόγοι. Οι υπόλοιποι απλώς αφήνουν τα σχετικά πεδία κενά. 

 

Στη παρούσα φόρμα ο Φοιτητής, δηλώνει (εάν και εφόσον ισχύει κάποιος από τους αναφερόμενους 
λόγους) τα στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο Φοιτητής είναι 
γονέας. 

Εικόνα 6-1: Φοιτητής που έχει ο ίδιος τρίτεκνη οικογένεια. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο αιτών Φοιτητής είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. 

 

Εικόνα 6-2: Φοιτητής που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. 

Όταν ο αιτών έχει δική του οικογένεια, δηλαδή είναι γονέας ή κηδεμόνας και επιλέξει ένα αντίστοιχο 
κριτήριο μοριοδότησης ως γονέας, δεν μπορεί παράλληλα να ορίσει και ιδιότητα ως εξαρτώμενο 
μέλος, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί . 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΣΕΛΙΔΑ 18 

 

Εικόνα 6-3: Απενεργοποίηση μη επιτρεπόμενων επιλογών(ως εξαρτώμενος μέλος & ως γονέας). 

Επιπλέον οι Φοιτητές, που είναι εξαρτώμενοι μέλη και έχουν αδελφό/αδελφή που σπουδάζει σε 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στην Ελλάδα)  σε τόπο εκτός της 
κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειας τους, ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή 
η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) το δηλώνουν 
επιλέγοντας το σχετικό check box όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 6-4: Φοιτητής που έχει αδελφό σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Για τους φοιτητές που επικαλούνται μοριοδότηση ως εξαρτώμενα μέλη, θα πρέπει κατά τη φόρμα 
συμπλήρωσης των οικονομικών στοιχείων, να έχουν συμπληρώστε τα στοιχεία των γονέων τους. Σε 
περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι έγγαμος και οπότε έχει δηλωθεί το ΑΦΜ συζύγου, θα πρέπει 
στη καρτέλα της οικογενειακής κατάστασης να συμπληρωθεί μοριοδότηση μόνο για τις κατηγορίες 
«Ως Γονέας/Κηδεμόνας» (εφόσον ικανοποιείται το σχετικό κριτήριο) και όχι «Ως Εξαρτώμενο Μέλος».  
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6.2 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Στη παρούσα φόρμα, ο Φοιτητής δηλώνει τις κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις 
οποίες και ανήκει. Η δήλωση γίνεται με την απλή ενεργοποίηση του σχετικού check box, εκτός της 
περιπτώσεως «Ποσοστό Αναπηρίας 50% ή Εισαγωγή στην Τρ. Εκπ. ως πάσχων από σοβαρές παθήσεις 
(5%)» καθώς και της περιπτώσεως «Έχω συγγενή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω» όπου ο 
Φοιτητής θα μπορεί να επιλέξει μία μόνο εκ των δύο προσφερόμενων τιμών.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, ο Φοιτητής εμφανίζεται να έχει τέκνα/σύζυγο με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και πάνω, ενώ ταυτόχρονα ανήκει στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ελλήνων 
πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. 

 

Εικόνα 6-5: Φοιτητής που ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
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Πληροφορία! 

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια υπολογίζονται αθροιστικά. Ως εκ τούτου εάν ο 
Φοιτητής ανήκει σε περισσότερες της μίας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα 
πρέπει να δηλώσει το σύνολο αυτών, ενεργοποιώντας το σύνολο των σχετικών 
check boxes. 

 

 

Πληροφορία! 

Σημειώνεται ότι ο Φοιτητής θα κληθεί να πιστοποιήσει την αλήθεια των 
δηλώσεών του, με σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα κληθεί να προσκομίσει 
και τα οποία θα εμφανισθούν στη συνέχεια της δηλώσεώς του. 

 

Για την συνέχιση της διαδικασίας, ο Φοιτητής θα πρέπει να πατήσει το κουμπί . Σε 
περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να επιστρέψει στην προηγούμενη φόρμα, μπορεί αντίστοιχα να 

πατήσει το κουμπί . 

6.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στη παρούσα φόρμα, ο Φοιτητής δηλώνει εάν και κατά πόσον σπουδάζει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της ημεδαπής, τα οποία βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της 
οικογενείας τους (εφόσον είναι εξαρτώμενα μέλη) και εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η 
οικογένεια τους ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας). Η 
δήλωση γίνεται με την σχετική επιλογή, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 6-6: Φοιτητής που σπουδάζει εντός του τόπου κατοικίας του. 

 

Σημειώνεται ότι η επιλογή είναι υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση μη επιλογής ο 
ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 6-7: Μήνυμα λάθους για τη μη επιλογή. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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7 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗΣ 

Στο βήμα αυτό ο Φοιτητής βλέπει μία σύνοψη των στοιχείων που έχει καταχωρήσει σχετικά με την 
αίτησή του. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξει προσεκτικά το σύνολο των στοιχείων που έχει δηλώσει 
πριν την προσωρινή αποθήκευση ή την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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Εικόνα 7-1: Ενδεικτικό παράδειγμα σύνοψης της ηλεκτρονικής αίτησης. 

7.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Επιπροσθέτως, στο τέλος της φόρμας, εμφανίζεται το σύνολο των δικαιολογητικών θα πρέπει να 
προσκομίσει (εφόσον επιλεγεί ως υπότροφος), ώστε η αίτησή του να είναι πλήρης. Η λίστα των 
δικαιολογητικών εξαρτάται από τα στοιχεία και τις επιλογές που έχει ορίσει ο Φοιτητής.  

Στο παραπάνω σενάριο για παράδειγμα, το δικαιολογητικό «Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, για την 
απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης» 
δεν θα ζητείτο από το σύστημα, εάν ο Φοιτητής δεν είχε προβεί σε προγενέστερο βήμα στην σχετική 
επιλογή.  
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Εικόνα 7-2: Ενδεικτικό παράδειγμα δικαιολογητικών 

 

Πληροφορία! 

Σημειώνεται ότι ο Φοιτητής θα κληθεί να πιστοποιήσει την αλήθεια των 
δηλώσεών του, με την προσκόμιση του συνόλου των ζητούμενων ανά 
περίπτωση δικαιολογητικών, εάν και εφόσον φυσικά ανήκει στην κατηγορία 
των τελικών δικαιούχων της υποτροφίας, μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων. 

 

 

Προσοχή! 

Επισημαίνεται ότι τα όσα δηλώνονται στην παρούσα Αίτηση είναι αληθή. Η 
υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά 
την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής επιθυμεί να επιστρέψει στην προηγούμενη φόρμα για να 

προβεί σε διορθώσεις, μπορεί να το πράξει πατώντας το κουμπί . 
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8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Με την επιλογή του κουμπιού  ο Φοιτητής μπορεί να προβεί σε 
προσωρινή αποθήκευση των επιλογών του στο σύστημα. Στη περίπτωση αυτή, εμφανίζεται εκτύπωση 
στην οθόνη του, την οποία και μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει, ώστε να ελέγξει εάν τα 
στοιχεία τα οποία έχει εισάγει στο σύστημα είναι ορθά. 

 

Προσοχή! 

Η επιλογή προσωρινής αποθήκευσης δεν αρκεί για την υποβολή της αίτησης. Ο 
Φοιτητής θα πρέπει να προβεί εμπρόθεσμα σε Οριστική Υποβολή της 
ηλεκτρονικής του αίτησης  για να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής 
υποτρόφων.  

 

Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης, τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται στη Βάση 
Δεδομένων, αλλά η αίτησή του δεν έχει υποβληθεί οριστικά και παραμένει σε εκκρεμότητα για 
ενδεχόμενες διορθώσεις ή προσθήκες στοιχείων. Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει εκ νέου στην 
εφαρμογή και να προβεί σε όσες διορθώσεις κρίνει απαραίτητες. 

Επιπροσθέτως, ο Φοιτητής δύναται σε κάθε περίπτωση να εκτυπώσει τα στοιχεία της προσωρινής 
αίτησής, ώστε να τα ελέγξει πριν την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησής του. 
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Εικόνα 8-1: Εκτύπωση μη Οριστικοποιημένης Αίτησης, όπου φαίνονται και η μοριοδότηση σύμφωνα 
με τα κριτήρια που έχουν δηλωθεί από τον υποψήφιο. 
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Εικόνα 8-2: Εκτύπωση μη Οριστικοποιημένης Αίτησης, όπου εμφανίζεται η λίστα των 
δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσει εφόσον επιλεγεί υπότροφος. 

 

Πληροφορία! 

Στη παρούσα αίτηση, εμφανίζεται το σύνολο των δικαιολογητικών τα οποία θα 
πρέπει να προσκομίσει, εάν ανήκει στην κατηγορία των επιλεγέντων 
υποτρόφων, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
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9 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τελικό βήμα υποβολής της αίτησης είναι η οριστικοποίηση αυτής μέσω της εφαρμογής. Αυτό γίνεται 

με το πάτημα του κουμπιού  από την φόρμα σύνοψης όπως φαίνεται και 
στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 9-1: Οριστική υποβολή Αίτησης 

 

 

Προσοχή! 

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, αυτή αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου  
και κλειδώνει οριστικά. Ως εκ τούτου ο Φοιτητής δεν μπορεί να προβεί σε 
περαιτέρω αλλαγές.  

 

 

Προσοχή! 

Ο αιτών οφείλει να οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική αίτηση εμπρόθεσμα 
σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί, διαφορετικά 
δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής υποτρόφων.  
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Εικόνα 9-2: Εκτύπωση Οριστικοποιημένης Αίτησης, όπου αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου 
της αίτησης. 
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10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητής έχει ήδη υποβάλει οριστικά την ηλεκτρονική του αίτηση, 
με την εκ νέου είσοδό του του στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα εμφανίζεται η τελική εκτύπωση της 
οριστικοποιημένης αίτησης. Ο αιτών οφείλει να έχει αποθηκεύσει το συγκεκριμένο αρχείο και 
εφόσον ανήκει στους επιλεγέντες υπότροφους να προβεί στην εκτύπωση της αίτησης, να την 
υπογράψει και να την επισυνάψει στη λίστα των δικαιολογητικών  που θα πρέπει να προσκομίσει στη 
Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής που ανήκει. 

 


