
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          

                                                                        Απόφαση 36/21.12.2022 

        Της 208ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 21-12-2022 

            

Την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος 

Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 208η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29562/19.12.2022 

Πρόσκλησης και της από 20.12.2022 ορθής επανάληψης του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή.  

 

Παρόντες:  

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Καραγιώργος Γρηγόρης Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).   

13. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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14. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

15. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (φυσική παρουσία). 

20. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες:  

1. Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

2. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

3. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος 

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:05 π.μ. 

 
Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  
 
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Θέμα 36: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. 

Χρήστου Τρυφωνόπουλου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865, για 

έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 19857/02.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (Εισηγητής: Καθηγητής Σπυρίδων Συρμακέσης) 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Κατσής Αθανάσιος, δίνει το λόγο στον 

Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σπυρίδωνα Συρμακέση, 

ο οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 28966/13.12.2022 αίτημα του Αναπληρωτή 
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Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Χρήστου Τρυφωνόπουλου, Επιστημονικά 

Υπεύθυνου του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865, για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ 

αριθμ. 19857/02.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση οικονομικού 

βοηθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

  

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 28968/13.12.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19857/02.09.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος και 

 

β) την έγκριση των προπτυχιακών φοιτητών στους οποίους χορηγείται οικονομικό βοήθημα στο πλαίσιο του 

ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα: 

           

# Αρ. Πρωτοκόλλου         
Ημ/νία 

Υποβολής 
Μόρια Σελίδα 

1 23736 14-10-2022 11875 2 

2 24437 20-10-2022 9363 3 

3 24398 20-10-2022 8477 4 

4 24371, 24365, 23811 20-10-2022 8176 5 

5 24175 18-10-2022 7695 6 

6 21766 26-09-2022 7375 7 

7 21521 22-09-2022 7180 8 

8 23419 12-10-2022 7178 9 

9 21848 27-09-2022 7092 10 

10 24378 20-10-2022 6687 11 

11 24182, 24181 18-10-2022 6472 12 

12 22828 06-10-2022 6415 13 

13 22078 29-09-2022 6372 14 

14 24390 20-10-2022 6061 15 

15 24279 19-10-2022 6054 16 

16 24306 19-10-2022 5997 17 

17 23814 16-10-2022 5801 18 

18 21454 22-09-2022 5702 19 

19 23798 15-10-2022 5638 20 

20 24303 19-10-2022 5540 21 

21 24321 19-10-2022 5331 22 

22 24307 19-10-2022 5250 23 

23 24048 18-10-2022 5232 24 

24 24147 18-10-2022 5165 25 
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25 24434 20-10-2022 4917 26 

 

Υποβολή Ενστάσεων 

Ο/Η υποψήφιος/-α 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 και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://elke.uop.gr). Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση 

της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην 

εκπρόθεσμη υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για την επανεξέταση στοιχείων της πρότασης που επιδέχονται 

αντικειμενική αξιολόγηση και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η ένσταση κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elke@uop.gr ή αυτοπροσώπως στα 

γραφεία του ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην πόλη της Τρίπολης (Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 

δεύτερο κτήριο Ο.Α.Ε.Δ. δεύτερος όροφος, γραφείο Β8). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

                             Τρίπολη, 21 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elke.uop.gr/
mailto:elke@uop.gr
ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

1 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
 

Για τη διεκδίκηση οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (με κωδικό ΟΠΣ 5053865) – Υποέργο 01: 
Υποστήριξη Παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου» με Κ.Α. 81499 και κωδικό MIS 5053865, που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»   
 

Στην Τρίπολη, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση υπό την προεδρία του Επιστημονικά Υπεύθυνου της πράξης Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Χρήστου Τρυφωνόπουλου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων για τη 
διεκδίκηση οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του 
Πακέτου Εργασίας 3: Οικονομική Ενίσχυση Επιμελών Φοιτητών που προέρχονται από 
Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 81499.  

 
Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ’ αρ. 8/10.03.2020 απόφαση 

(ΑΔΑ:Ψ1ΚΟ469Β7Δ-Ζ15) της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.    
Στη Συνεδρίαση παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής: 

1. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (Πρόεδρος) 

2. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Γραμματέας) 

3. Νικόλαος Πλατής, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Μέλος)   

Μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής ήταν παρόντα, καταμετρήθηκαν οι 
αιτήσεις που είχαν υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
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Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://submissions.uop.gr/, από 
03/09/2022 έως και 20.10.2022.  

 
Μέσω του συστήματος αυτού, οι υποβολές των υποψηφιοτήτων γίνονται μέχρι 

την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στην πρόσκληση και συνεπώς δεν υπάρχουν 
εκπρόθεσμες γιατί το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή μετά το πέρας της 
καταληκτικής ημερομηνίες και ώρας. Κατόπιν, αποστάλθηκε από το σύστημα 
αυτοματοποιημένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 21.10.2022 στα 
μέλη της επιτροπής αξιολόγησης με συνημμένο ένα “report” (σε μορφή excel) το οποίο 
περιλαμβάνει λίστα των υποψηφίων. Στη λίστα αυτή αναγράφονται για τον κάθε 
υποψήφιο διάφορα στοιχεία, όπως π.χ. ο αρ. πρ. της αίτησής του, το ονοματεπώνυμό 
του, κλπ. Στη στήλη "entypa-ypovolis" υπάρχει σύνδεσμος από τον οποίο ανακτήθηκαν 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του. Στη στήλη "protocol-number" είναι ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της υποβολής της υποψηφιότητας για τον κάθε υποψήφιο, ενώ στην 
στήλη "protocol-existing" είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου προηγουμένης υποβολής του 
ιδίου σε περίπτωση συνδυασμού τους από τον ίδιο για π.χ. υποβολή περισσότερων 
δικαιολογητικών έως την λήξη της προθεσμίας. 

 
Βρέθηκαν συνολικά εκατόν δέκα έξι (116) υποβολές αιτήσεων, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ενενήντα έξι (96) αιτήσεις και είκοσι (20) φακέλους με συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος όλων των στοιχείων των υποβληθεισών 
αιτήσεων των υποψηφίων προς ένταξη στη Δράση φοιτητών. 

 
Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 λαμβάνοντας υπόψη τα 

υποβληθέντα στοιχεία από τις αιτήσεις των φοιτητών, καθώς και τη σχετική πρόσκληση, 
η Επιτροπή ομόφωνα συνέταξε τους κάτωθι τρείς (3) πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται 
στο παρόν πρακτικό  ως παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού: 

 
• Πίνακας Α1: Δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ταξινομημένοι 

κατά φθίνουσα σειρά μορίων.  
• Πίνακας Α2: Επιλαχόντες προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που δεν ανήκουν 

στον πίνακα Α1, ταξινομημένοι κατά φθίνουσα σειρά μορίων. 
• Πίνακας Β1: Απορριφθέντες προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.  

http://submissions.uop.gr/
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Από τους ανωτέρω πίνακες, προκύπτει ότι αιτήθηκαν ενενήντα έξι (96) συνολικά 
φοιτητές/τριες εκ των οποίων εισηγούμαστε, με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων 
τους: 

 

• Είκοσι πέντε (25) φοιτητές για ένταξη ως δικαιούχοι του Οικονομικού 
Βοηθήματος.  

• Είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές ως επιλαχόντες.  

• Σαράντα εφτά (47) φοιτητές ως απορριπτέοι για διάφορους λόγους (όπως οι 
λόγοι αυτοί αποτυπώνονται στον αντίστοιχο πίνακα). 

 
 
Στο σημείο αυτό και περί ώρας 13:30 έληξε η συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Τα Μέλη 
 

 
  

Χρήστος Τρυφωνόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 Κωνσταντίνος Βασιλάκης 
Καθηγητής – Γραμματέας  

   
 

  Νικόλαος Πλατής  
Επίκουρος Καθηγητής – 
Μέλος  
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«Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της
Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΟΠΣ 5053865) - ΥΠΟΕΡΓΟ 01, Κ.Α. 81499

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

# Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Υποβολής Μόρια Σελίδα

1 23736 14-10-2022 11875 2

2 24437 20-10-2022 9363 3

3 24398 20-10-2022 8477 4

4 24371, 24365, 23811 20-10-2022 8176 5

5 24175 18-10-2022 7695 6

6 21766 26-09-2022 7375 7

7 21521 22-09-2022 7180 8

8 23419 12-10-2022 7178 9

9 21848 27-09-2022 7092 10

10 24378 20-10-2022 6687 11

11 24182, 24181 18-10-2022 6472 12

12 22828 06-10-2022 6415 13

13 22078 29-09-2022 6372 14

14 24390 20-10-2022 6061 15

15 24279 19-10-2022 6054 16

16 24306 19-10-2022 5997 17

17 23814 16-10-2022 5801 18

18 21454 22-09-2022 5702 19

19 23798 15-10-2022 5638 20

20 24303 19-10-2022 5540 21

21 24321 19-10-2022 5331 22

22 24307 19-10-2022 5250 23

23 24048 18-10-2022 5232 24

24 24147 18-10-2022 5165 25

25 24434 20-10-2022 4917 26

1
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23736 Ημερομηνία Υποβολής: 14-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 4429.97 557

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

10000

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 95

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 5.68 568

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 11875
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24437 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 5899.22 410

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
4

3000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 56

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.03 703

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 9363
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24398 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 0 1000

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 64

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.27 727

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 8477
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24371, 24365, 23811 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3572.95 643

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
4

3000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 60

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.83 783

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 8176
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24175 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1421.68 858

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 95

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 5.87 587

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 7695
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21766 Ημερομηνία Υποβολής: 26-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 6113.45 389

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 60

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.36 736

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 7375
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21521 Ημερομηνία Υποβολής: 22-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3007.66 699

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 226

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.31 731

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 7180
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23419 Ημερομηνία Υποβολής: 12-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3647.47 635

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 190

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.93 793

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 7178
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21848 Ημερομηνία Υποβολής: 27-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3865 614

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 56

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.28 728

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 7092
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει

10
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24378 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3126.89 687

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 55

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.5 750

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 6687
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24182, 24181 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 0 1000

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 92

1500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.22 722

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 6472
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22828 Ημερομηνία Υποβολής: 06-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1774.38 823

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 186

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.42 842

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 6415
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22078 Ημερομηνία Υποβολής: 29-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 11413.53 0

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 117

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.72 872

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Σύνολο μορίων: 6372
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24390 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 4431.61 557

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 54

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.54 754

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 6061
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24279 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2956.24 704

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 55

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6 600

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 6054
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24306 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 4076.85 592

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 54

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.55 655

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5997
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23814 Ημερομηνία Υποβολής: 16-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2085.2 791

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 50

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.6 760

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5801
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21454 Ημερομηνία Υποβολής: 22-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2654.25 735

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 203.5

1000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.17 717

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5702
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23798 Ημερομηνία Υποβολής: 15-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 7425.75 257

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2017-2018
Έτος σπουδών: 5
ECTS: 157

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.31 631

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5638
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24303 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3652.31 635

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 146

1000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.55 655

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5540
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24321 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 82.5 992

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 46

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 5.89 589

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5331
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24307 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1500 850

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 42

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.5 650

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5250
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24048 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3145.83 685

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
3

2000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 95

1500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.97 797

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5232
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24147 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3640 636

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 165

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.79 779

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 5165
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24434 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 5879.38 412

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 50

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.55 755

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4917
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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«Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της
Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΟΠΣ 5053865) - ΥΠΟΕΡΓΟ 01, Κ.Α. 81499

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

# Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Υποβολής Μόρια Σελίδα

1 24319 19-10-2022 4805 2

2 21896 28-09-2022 4789 3

3 21903 28-09-2022 4761 4

4 22982 07-10-2022 4743 5

5 24288 19-10-2022 4634 6

6 21451 21-09-2022 4516 7

7 24282 19-10-2022 4335 8

8 21879 27-09-2022 4288 9

9 21599 23-09-2022 4241 10

10 22867 06-10-2022 4066 11

11 23418 12-10-2022 4055 12

12 24317 19-10-2022 4047 13

13 24186 18-10-2022 3908 14

14 23609 13-10-2022 3846 15

15 24370 20-10-2022 3816 16

16 24335 20-10-2022 3334 17

17 23024 08-10-2022 3191 18

18 24201 18-10-2022 3088 19

19 22075, 22075 29-09-2022 3024 20

20 24326 19-10-2022 2985 21

21 22506 04-10-2022 2881 22

22 24315, 23270 19-10-2022 2090 23

23 23987, 21767 17-10-2022 2060 24

24 22702 05-10-2022 2049 25

1
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24319 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3821.85 618

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 248

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.87 687

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Σύνολο μορίων: 4805
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21896 Ημερομηνία Υποβολής: 28-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2249.11 775

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 42

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.64 764

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4789
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21903 Ημερομηνία Υποβολής: 28-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2249.11 775

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2021-2022
Έτος σπουδών: 1
ECTS: 42

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.36 736

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4761
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22982 Ημερομηνία Υποβολής: 07-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 7259.96 274

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

3000

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 129

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.19 719

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4743
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24288 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 156.58 984

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 240

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 9 900

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4634
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21451 Ημερομηνία Υποβολής: 21-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 0 1000

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 126

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.66 766

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4516
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24282 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 856.43 914

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 93

1500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.71 671

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4335
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21879 Ημερομηνία Υποβολής: 27-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2532.38 747

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 186

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.91 791

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4288
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21599 Ημερομηνία Υποβολής: 23-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 4436.68 556

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 120

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 9.35 935

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4241
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22867 Ημερομηνία Υποβολής: 06-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 5300 470

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 190

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.46 846

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4066
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23418 Ημερομηνία Υποβολής: 12-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3490.74 651

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2017-2018
Έτος σπουδών: 5
ECTS: 234

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.54 654

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 4055
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24317 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1958.48 804

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2017-2018
Έτος σπουδών: 5
ECTS: 210

1500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.43 743

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Σύνολο μορίων: 4047
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24186 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 7217 278

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

1000

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 1

1500

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 110

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.3 630

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Σύνολο μορίων: 3908
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23609 Ημερομηνία Υποβολής: 13-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 6395.45 360

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 120

2500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.36 736

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3846
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24370 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2375 763

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 169

2000

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.03 803

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3816
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24335 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2211.06 779

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 83

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.05 805

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3334
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23024 Ημερομηνία Υποβολής: 08-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1861.17 814

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2017-2018
Έτος σπουδών: 5
ECTS: 198.5

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.27 627

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3191
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24201 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 2615.85 738

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 55

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6 600

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3088
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22075, 22075 Ημερομηνία Υποβολής: 29-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3499.25 650

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2017-2018
Έτος σπουδών: 5
ECTS: 166

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.24 624

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 3024
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24326 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 4148.41 585

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2020-2021
Έτος σπουδών: 2
ECTS: 90

1500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.5 650

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 2985
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22506 Ημερομηνία Υποβολής: 04-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 5764.46 424

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
2

1000

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 195

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 7.07 707

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 2881
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24315, 23270 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 3518.66 648

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2019-2020
Έτος σπουδών: 3
ECTS: 131

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.92 692

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 2090
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει

23

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23987, 21767 Ημερομηνία Υποβολής: 17-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 1082.4 892

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
0

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 188

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 6.68 668

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Σύνολο μορίων: 2060
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22702 Ημερομηνία Υποβολής: 05-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Μοριοδότηση 1

Κατηγορία Μόρια
Μοριοδότηση

Τιμές Αποτ.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος (ΜΕΙμ) της οικογένειας.
1000 x max((10000 – ΜΕΙμ), 0)
/10000

ΜΕΙμ: 5137.02 486

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα
μέλη στο εκκαθαριστικό́.

1.000 μόρια για κάθε τέκνο
πέραν του ενός

Aριθμός τέκνων:
1

0

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας 1.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός της
μόνιμης κατοικίας.

1.500 μόρια για κάθε αδελφό/-
ή φοιτητή/-τρια

Aδέλφια
φοιτητές: 0

0

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο.

3.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω.
3.000 μόρια για κάθε μέλος
της οικογένειας με αναπηρία
67% και άνω

Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Φοιτητές ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω. 10.000 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

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
Aνήκει στην
κατηγορία: Όχι

0

Κριτήριο απόδοσης: Μοριοδότηση του/της υποψηφίου με βάση το φόρτο ECTS
μαθημάτων του ΠΣ που αντιστοιχούσαν στο έτος σπουδών του υποψηφίου και
που παρακολούθησε/ εξετάστηκε με επιτυχία.

Ανάλογα με το έτος σπουδών
και τα ECTS

Έτος
Εισαγωγής:
2018-2019
Έτος σπουδών: 4
ECTS: 185

500

Βαθμολογική επίδοση σπουδών: Μέσος Όρος Βαθμολογίας (ΜΟΒ) ΜΟΒ * 100 μόρια ΜΟΒ: 8.13 813

Φοιτητές/-τριες που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο
οικονομικό βοήθημα.

250 μόρια
Aνήκει στην
κατηγορία: Ναι

250

Σύνολο μορίων: 2049
1. Οι κατηγορίες και τα μόρια αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της πρόσκλησης και στο παρόν αναγράφονται εν περιλήψει
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«Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της
Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΟΠΣ 5053865) - ΥΠΟΕΡΓΟ 01, Κ.Α. 81499

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

# Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Υποβολής Σελίδα

1 23426, 23023 12-10-2022 3

2 23793 15-10-2022 4

3 24196, 24191 18-10-2022 5

4 24309 19-10-2022 6

5 24169, 22900 18-10-2022 7

6 24174 18-10-2022 8

7 24200, 24197 18-10-2022 9

8 24247 19-10-2022 10

9 24188 18-10-2022 11

10 23268 11-10-2022 12

11 21597 23-09-2022 13

12 24380 20-10-2022 14

13 22435 03-10-2022 15

14 23977 17-10-2022 16

15 22508 04-10-2022 17

16 21601 24-09-2022 18

17 21604 25-09-2022 19

18 23034 09-10-2022 20

19 24168, 24153 18-10-2022 21

20 23602 13-10-2022 22

21 23415 12-10-2022 23

22 24285 19-10-2022 24

23 22216 30-09-2022 25

24 24289 19-10-2022 26

25 24347 20-10-2022 27

26 24156 18-10-2022 28

27 23310 12-10-2022 29

28 22711, 22708, 22706, 22704 06-10-2022 30

29 24337 20-10-2022 31

30 23812 16-10-2022 32

31 23797 15-10-2022 33

32 24333 19-10-2022 34

33 24063 18-10-2022 35

34 24171, 23781 18-10-2022 36

35 24102, 23982 18-10-2022 37

36 21878 27-09-2022 38

37 24030 18-10-2022 39

1
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# Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Υποβολής Σελίδα

38 23583, 23573 13-10-2022 40

39 23794 15-10-2022 41

40 23965 17-10-2022 42

41 24327, 24324 19-10-2022 43

42 24208 19-10-2022 44

43 23801 15-10-2022 45

44 24349, 24331 20-10-2022 46

45 22990 07-10-2022 47

46 23809 16-10-2022 48

47 24193 18-10-2022 49
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23426, 23023 Ημερομηνία Υποβολής: 12-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

3
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23793 Ημερομηνία Υποβολής: 15-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24196, 24191 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Όχι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, προκύπτει φοίτηση σε πόλη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου που δεν είναι επιλέξιμη (Καλαμάτα). Επιπλέον, δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24309 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 γονέα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24169, 22900 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και η αίτηση είναι ανυπόγραφη και όχι
πλήρης.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

7
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24174 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24200, 24197 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

9
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24247 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής, δεν έχει υποβληθεί βεβαίωση σπουδών, δεν
έχει υποβληθεί αναλυτική βαθμολογία, η βεβαίωση του Παραρτηματος ΙΙΙ δεν ειναι συμπληρωμένη και υπογεγραμένη απο την
Γραμματεία του Τμήματος.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

10
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24188 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Όχι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης
Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

11
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23268 Ημερομηνία Υποβολής: 11-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Η αίτηση είναι ανυπόγραφη και όχι πλήρης, δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα, μη συμμόρφωση
με το ακριβές κείμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων (Παραρτήματα Ι και ΙΙ).

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21597 Ημερομηνία Υποβολής: 23-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24380 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Όχι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

14

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22435 Ημερομηνία Υποβολής: 03-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό
σημείωμα και αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

15

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23977 Ημερομηνία Υποβολής: 17-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

16

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22508 Ημερομηνία Υποβολής: 04-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

17

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21601 Ημερομηνία Υποβολής: 24-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

18

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21604 Ημερομηνία Υποβολής: 25-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

19

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23034 Ημερομηνία Υποβολής: 09-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Υπερβαίνει το όριο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

20

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24168, 24153 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Η αίτηση είναι ανυπόγραφη και όχι πλήρης.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

21

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23602 Ημερομηνία Υποβολής: 13-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

22

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23415 Ημερομηνία Υποβολής: 12-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Η αίτηση είναι ανυπόγραφη και όχι πλήρης και δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

23

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24285 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

24

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22216 Ημερομηνία Υποβολής: 30-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Από τα λοιπά προσκομισθέντα έγγραφα
προκύπτει η επιμέλεια σε γονέα, ο οποίος όμως δεν έχει τον/την αιτούντα/σα ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική του/της δήλωση.
Ως εκ τούτου δεν δύναται να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό/ατομικό εισόδημα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

25

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24289 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

26

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24347 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

27

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24156 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής, δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα
και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανυπόγραφη.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23310 Ημερομηνία Υποβολής: 12-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

29

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22711, 22708, 22706, 22704 Ημερομηνία Υποβολής: 06-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Μη ευκρινές εκκαθαριστικό σημείωμα της μητέρας, δεν δύναται να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24337 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Μη ευκρινές εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν δύναται να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23812 Ημερομηνία Υποβολής: 16-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23797 Ημερομηνία Υποβολής: 15-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24333 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ναι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Υπερβαίνει το όριο του συνολικού ατομικού εισοδήματος.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

34

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24063 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν ευκρινώς το γνήσιο της
υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24171, 23781 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίσθηκε δικαστική απόφαση για διαζύγιο και δεν προδιορίζεται η επιμέλεια ρητώς. Ως εκ τούτου
δεν δύναται να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

36

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24102, 23982 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 21878 Ημερομηνία Υποβολής: 27-09-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

38

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24030 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23583, 23573 Ημερομηνία Υποβολής: 13-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις

40

ΑΔΑ: 99ΜΘ469Β7Δ-ΔΜΡ



Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23794 Ημερομηνία Υποβολής: 15-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23965 Ημερομηνία Υποβολής: 17-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ανυπόγραφες και δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Η αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είναι ανυπόγραφη.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24327, 24324 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24208 Ημερομηνία Υποβολής: 19-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 των γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα του/της
αιτούντος/σας.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23801 Ημερομηνία Υποβολής: 15-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της
υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24349, 24331 Ημερομηνία Υποβολής: 20-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της
υπογραφής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 22990 Ημερομηνία Υποβολής: 07-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 23809 Ημερομηνία Υποβολής: 16-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1 και η φωτοτυπία της ταυτότητας δεν είναι ευκρινής.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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Στοιχεία Αίτησης
Αρ. πρωτοκόλλου: 24193 Ημερομηνία Υποβολής: 18-10-2022

Ειδικές Προϋποθέσεις
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Όχι

Είχε κατά το ακ. έτος 2021-2022 την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή που δεν έχει ξεπεράσει το 5ο έτος σπουδών σε
Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: Κόρινθος, Ναύπλιο, Πάτρα, Σπάρτη ή
Τρίπολη;

Ναι

Δεν είναι πτυχιούχος άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, και δεν είναι φοιτητής ο οποίος περάτωσε τις σπουδές του σε
τμήμα ΑΤΕΙ το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και κατά το ακ. έτος 2021-2022 φοιτά για το νέο
πτυχίο.

Ναι

Δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος Ναι

Αιτιολόγηση Απόρριψης: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι
ανυπόγραφη και όχι πλήρης. Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο δήλωσης Ε1.

Μοριοδότηση

Σύνολο μορίων: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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