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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

Απόσπασμα Πράξης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αριθ. 34 της 21ης Οκτωβρίου 2020 
 

Στο Μαρούσι, την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 
32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με το Ν. 

3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της, Σπυρίδωνα Πανέτσου, συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  

1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
3. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Μέλος της Επιτροπής 

4. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Μέλος της Επιτροπής 
5. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος της 

Επιτροπής 
6. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής 

7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Μέλος της Επιτροπής. 
 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ξεκίνησε η Συνεδρίαση και η εξέταση των 

θεμάτων. 
 

Κατά την έναρξη της συζήτησης, μετά από σχετική ενημέρωση του Προέδρου 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και δεδομένου 

ότι η Επιτροπή συνεδρίαζε σε πλήρη απαρτία, αποφασίστηκε ομόφωνα να 
εισαχθούν προς συζήτηση και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 6:  
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε 

προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ – Β’ Φάση» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5046473) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 
 
Για το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 

Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την 
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 

Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ και την παρ. 6, που αναφέρεται σε μεταφορά και 
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς 
Λογαριασμούς των ΤΕΙ 

2. Την αριθ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
3. Την αριθ. 32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκρότησης 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
4. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄ 
«Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα» 

5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

6. Τη με αριθ. 5760/14-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» και 
MIS 5046473 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» 
7. Την αριθ. πρωτ. 24180/28-11-2019 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου (02) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ – Β’ Φάση» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046473, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» 

8. Την αριθ. 36/22-11-2019 (Θ. 4.11.α) Πράξης της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάληψης διαχείρισης της Πράξης από τον 

ΕΛΚΕ 
9. Τον Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 7/22-2-2019 (Θ. 4.4) 

Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 15/14-5-2020 (Θ. 2.1.α) Πράξη της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

10. Την αριθ. 15/14-5-2020 (Θ. 2.1.β) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έκδοσης προκήρυξης για τη χορήγηση 64 

υποτροφιών σε φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 
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Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της Πράξης 
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
11. Την αριθ. πρωτ. 8854_2020/27-5-2020 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών 

σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, 
στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 
12. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/4809/30-7-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων της 

Ιδρυματικής Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε 
προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις για 
τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από 

χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 

5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 

13. Την αριθ. 27/16-9-2020 (Θ. 3.) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την οποία αναρτήθηκαν τα 

αποτελέσματα σύμφωνα με το  ανωτέρω Πρακτικό  
14. Το γεγονός ότι δόθηκε στους υποψηφίους προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης – ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ 
15. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/8764/15-10-2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη 

χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από 
χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 
5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της  
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/8764/15-10-2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για 

τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από 
χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 

5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  

ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι 

(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 
 

 

Ιδρυματική Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών 

σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της Πράξης 

ΑΔΑ: Ω24Α46Ψ8ΧΙ-ΛΔΟ



4 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
 

Πράξη συνεδρίασης της Ιδρυματικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για 

τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
 

Στο Μαρούσι, την 15η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, η Ιδρυματική Επιτροπή 

εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές 

των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ 

Φάση» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο), όπως συγκροτήθηκε με τις αριθ. 15/14-5-2020 (Θ. 2.1) και 

17/29-5-2020 (Θ. 2.4) Πράξεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  
 

αφού παρέλαβε την αριθ. πρωτ. ΕΛ/6890/25-9-2020 ένσταση, που υποβλήθηκε 

επί των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 

Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των 

Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», από τον υποψήφιο φοιτητή του 4ου έτους του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών, στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και τον 

φάκελο του υποψηφίου, εξέτασε την ένσταση, σύμφωνα με την οποία ζητάει να 

υπογράψει τη δήλωση συγκατάθεσης. Αφού η Ιδρυματική Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η δήλωση συγκατάθεσης δεν ήταν ενυπόγραφη και λαμβάνοντας υπόψιν τον 

όρο 3 της προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών, για τον τρόπο υποβολής αίτησης, 

ότι στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται το εν λόγω έντυπο συμπληρωμένο, 

υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην προκήρυξη 

ομόφωνα αποφασίζει 

απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6890/25-9-

2020, καθότι η δήλωση συγκατάθεσης δεν ήταν ενυπόγραφη. Ως εκ τούτου, ο 

αξιολογικός πίνακας για τη χορήγηση της υποτροφίας στην κατεύθυνση 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 4ο 

έτος δεν τροποποιείται. 
 

αφού παρέλαβε την αριθ. πρωτ. ΕΛ/6891/25-9-2020 ένσταση, που υποβλήθηκε 

επί των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 

Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των 

Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», από τον υποψήφιο φοιτητή του 5ου έτους του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών, στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τον 

φάκελο του υποψηφίου, εξέτασε την ένσταση, σύμφωνα με την οποία δεν του 

πιστώθηκαν τα μόρια για το κριτήριο «Μόνιμη κατοικία γονέων». Αφού η 

Ιδρυματική Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον φάκελο περιέχεται η βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας του πατέρα αλλά όχι της μητέρας και λαμβάνοντας υπόψιν τον 

κανονισμό στον οποίο ζητείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και όχι 

μόνο του ενός γονέα 
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ομόφωνα αποφασίζει 

απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6891/25-9-

2020, καθότι στον κατατεθέντα φάκελό του δεν περιεχόταν η βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας της μητέρας. Ως εκ τούτου, ο αξιολογικός πίνακας για τη χορήγηση της 

υποτροφίας στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 5ο έτος δεν τροποποιείται. 
 

αφού παρέλαβε την αριθ. πρωτ. ΕΛ/6892/25-9-2020 ένσταση, που υποβλήθηκε 

επί των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 

Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των 

Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», από την υποψήφια φοιτήτρια του 4ου έτους του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, και τον φάκελο της υποψήφιας, εξέτασε 

την ένσταση, σύμφωνα με την οποία είχε υποβάλει πιστό αντίγραφο από τη 

Γερμανική στην Ελληνική γλώσσα ότι η μόνιμη κατοικία και των δύο γονέων της 

είναι στη Γερμανία. Αφού η Ιδρυματική Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον φάκελο 

περιέχεται η σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι είναι και η 

μητέρα μόνιμη κάτοικος εξωτερικού βάσει του πιστοποιητικού του ληξιαρχείου του 

από 23/6/2020 μεταφρασμένου πιστοποιητικού εγγραφής του δήμου [μη 

αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στοιχείο περί προσωπικών δεδομένων] στο οποίο 

βεβαιώνεται ότι [μη αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στοιχείο περί προσωπικών 

δεδομένων], γονείς της φοιτήτριας με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6892/25-9-2020 

διαμένουν στη διεύθυνση [μη αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στοιχείο περί προσωπικών 

δεδομένων] 

ομόφωνα αποφασίζει 

εγκρίνει την ένσταση της υποψηφίας με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6892/25-9-

2020, καθότι στον κατατεθέντα φάκελό της περιεχόταν η βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας και των δύο γονέων της. Ως εκ τούτου, η φοιτήτρια με αριθ. πρωτ. 

ένστασης ΕΛ/6892/25-9-2020 μοριοδοτείται με 10 επιπλέον μόρια, λαμβάνει 

δηλαδή συνολικά 35 μόρια και ισοψηφεί στην 4η θέση με την φοιτήτρια με αριθ. 

πρωτ. αίτησης ΕΛ/3824/29-6-2020. Εξετάζοντας δε τις φορολογικές δηλώσεις 

των φοιτητριών του 4ου έτους του Τμήματος των Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών προκύπτει ότι το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα το λαμβάνει η 

φοιτήτρια με αριθ. πρωτ. αίτησης ΕΛ/3824/29-6-2020, ήτοι 5.329,22€ έναντι της 

φοιτήτριας με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6892/25-9-2020 της οποίας το κατά 

κεφαλήν εισόδημα είναι 5.440€. Λαμβάνοντας υπόψιν τον όρο 4 του Κανονισμού 

χορήγησης υποτροφιών, για την αξιολόγηση των ενστάσεων, σύμφωνα με τον 

οποίο σε περίπτωση ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται στον υποψήφιο με το 

χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, ο αξιολογικός πίνακας για τη χορήγηση της 

υποτροφίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών για το 4ο έτος δεν 

τροποποιείται. 

 

αφού παρέλαβε την αριθ. πρωτ. ΕΛ/6893/25-9-2020 ένσταση, που υποβλήθηκε 

επί των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 

Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των 

Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», από τον υποψήφιο φοιτητή του 5ου έτους του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, και τον φάκελο του υποψηφίου, εξέτασε 

την ένσταση, σύμφωνα με την οποία ζητάει να του επιδειχθεί ο φάκελος με τα 

δικαιολογητικά του, καθώς είναι βέβαιος ότι κάθε έγγραφο που υπέγραψε ήταν 

ακριβώς όπως έπρεπε.  Αφού η Ιδρυματική Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αίτησή του 

είναι ανυπόγραφη και λαμβάνοντας υπόψιν τον όρο 3 της προκήρυξης χορήγησης 

υποτροφιών, για τον τρόπο υποβολής αίτησης, ότι στον φάκελο θα πρέπει να 

εσωκλείεται συμπληρωμένη η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην 

προκήρυξη,  
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ομόφωνα αποφασίζει 

απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/6893/25-9-

2020, καθότι στον κατατεθέντα φάκελό του δεν περιεχόταν ενυπόγραφη η αίτησή 

του. Ως εκ τούτου, ο αξιολογικός πίνακας για τη χορήγηση της υποτροφίας στο 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών για το 5ο έτος δεν τροποποιείται. 

 

αφού παρέλαβε την αριθ. πρωτ. ΕΛ/7827/08-10-2020 ένσταση, που υποβλήθηκε 

επί των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 

Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των 

Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Β’ Φάση» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», από τον υποψήφιο φοιτητή του 5ου έτους του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών, στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και τον 

φάκελο του υποψηφίου, εξέτασε την ένσταση, σύμφωνα με την οποία αιτείται την 

επαναξιολόγηση του φακέλου του και την εξήγηση του λόγου που δεν έλαβε 

μόρια η αναλυτική βαθμολογία του. Αφού η Ιδρυματική Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

η ένστασή του ήταν εκπρόθεσμη λαμβάνοντας υπόψιν τον όρο 4 της Προκήρυξης 

χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να 

υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ανάρτησης – ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 

Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ήτοι από τις 25-09-2020 έως την 01-10-

2020. Ο εν λόγω υποψήφιος υπέβαλε την ένστασή του εκπρόθεσμα, στις 08-10-

2020. 

ομόφωνα αποφασίζει 

απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με αριθ. πρωτ. ένστασης ΕΛ/7827/8-10-

2020, καθότι η ένστασή του ήταν εκπρόθεσμη. Ως εκ τούτου, ο αξιολογικός 

πίνακας για τη χορήγηση της υποτροφίας στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 5ο έτος δεν 

τροποποιείται. 

 

Η Ιδρυματική Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων 

 

Η Πρόεδρος 

Αναστασία Σωτηροπούλου 

 

Τα Μέλη 

Δημήτριος Κεχράκος 

 

Ιωάννης Κατσίρης  

σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Κυπαρισσίας Παπανικολάου, η οποία έχει 

δηλώσει κώλυμα λόγω εκπαιδευτικής άδειας και αδυναμίας συμμετοχής της σε 

επιτροπές που αφορούν διοικητικό έργο από 1/10/2020». 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Αριστείδης Παπαγρηγορίου 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Χατζαράκης 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Δημήτριος Ανέστης 

 
 

Αθανάσιος Ζήσης 

 
 

Παντελής Μαλατέστας 

 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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