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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (πράξη 6/10-12-2019, Θέμα 33ο) 

και με βάση το με αριθμ. πρωτ. 12120/06-02-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,  αποφασίστηκε η χορήγηση δύο (2) υποτροφιών 

σε υποψηφίους διδάκτορες για το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εκάστης, 

ποσού 6000 ευρώ ετησίως για τρία (3) έτη. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η αντίστοιχη 

μοριοδότηση για την αξιολόγηση των αιτήσεων που ορίσθηκαν με την υπ΄αριθ.3/26-02-2020 

απόφαση Συνέλυσης του Τμήματος ΣΑΕΤ παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Οικονομική κατάσταση του υποψήφιου για το προηγούμενο οικονομικό έτος του ακαδημαϊκού 

έτους που αιτείται την υποτροφία. Το φορολογικό έτος προσδιορίζεται σαφώς στο έντυπο της 

αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα 

που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψήφιου (κατατίθεται ευκρινές 

φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Οι  υποψήφιοι που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, οφείλουν να καταθέσουν 

δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος 

από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να 

υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος ….». Η αναγραφή του φορολογικού έτους είναι 

υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο 

αιτών είναι προστατευόμενο μέλος οφείλει να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα του 

οικογενειακού εισοδήματος. 

Σε περίπτωση διαμονής στο εξωτερικό και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδημάτων στη χώρα 

παραμονής, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίζει μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα αντίστοιχα 

έγγραφα που εκδίδονται από τη χώρα παραμονής.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 

λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων.  

Επίσης, το φορολογητέο εισόδημα, συνολικό οικογενειακό ή ατομικό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

60.000,00€, άλλως δεν θα εγκρίνεται υποτροφία, ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που 

συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά του κριτήρια. 

UNIVERSITY OF WEST ATTICA  
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 

2.1 Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου 

α) i.) έγγαμος/η ,  

ii) διαζευγμένος/η ή σε διάσταση, με προστατευόμενα μέλη (παιδιά),  

iii) Σύμφωνο συμβίωσης  

 

β) αριθμός παιδιών του υποψήφιου που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, δηλαδή : i) άγαμα 

τέκνα μέχρι 18 ετών , ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το αποδεικνύουν με πιστοποιητικό της οικείας σχολής για το τρέχον 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας.  

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψήφιων ορίζεται η 

31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων 

υποτροφίας.  

Παράλληλα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Ειδικότερα: α) σε περίπτωση διάζευξης θα πρέπει να συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο, β) σε 

περίπτωση διάστασης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας  ή 

υπεύθυνη δήλωση όπου ο φοιτητής θα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση και γ) σε περίπτωση 

σύναψης συμφώνου συμβίωσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του 

συμφώνου.  

 

2.2 Αναπηρία του υποψήφιου, συζύγου ή παιδιού/ών του, όπως αυτές προκύπτουν από 

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

Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης 

(O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της 

διάρκεια. Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή 

η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη.   

 

2.3 Αναπηρία γονέα/ων – αδελφού/ής/ών του υποψήφιου.  

Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ανάπηρο/ους 

γονέα/εις ως προστατευόμενο/α μέλος/η τους και αποδεικνύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα με τα 

εξής δικαιολογητικά: α) γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή 

Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων 

Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό 

αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. (Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες 

δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη), β) 

πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει την αναπηρία και γ) 

βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όπου θα διευκρινίζεται ότι ο γονέας/εις δεν υποχρεούνται στην 

υποβολή φορολογικής δήλωσης για το αντίστοιχο φορολογικό έτος που εξετάζεται. 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών α, β και γ είναι υποχρεωτική για τη λήψη των 

μορίων του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 

2.4 Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

α) όταν ο υποψήφιος και ο αδελφός/ή του είναι άγαμοι και β) όταν ο  

υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί δικαστικός  
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συμπαραστάτης του πιο πάνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση την οποία  

οφείλει να προσκομίζει. Για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτούνται τα  

α και β δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου.  

 

2.5 Μονογονεϊκή οικογένεια: αφορά τους υποψήφιους που είναι :  

α) γονείς με προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω (παιδιά) εκτός γάμου, όπως αυτό προκύπτει 

από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 όπου ο 

υποψήφιος για υποτροφία θα δηλώνει ότι είναι άγαμος  

β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω, η οποία θα 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη 

θανάτου.  

 

2.6 Προστάτης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους και συγκεκριμένα το 

μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή 

σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας ή β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και 

υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. Τα στοιχεία αυτά 

θα προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη 

θανάτου.  

 

2.7 Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι τεκμηριώνουν 

την πολυτεκνική ιδιότητά τους με πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 

Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό 

πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξάμηνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης 

υποτροφίας.  

Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 

2.8 Αδέλφια φοιτητές: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι έχουν άγαμα αδέλφια έως 24 

ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 

υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σχετική 

βεβαίωση φοίτησης των αδερφών τους, στην οποία πιστοποιούνται οι σπουδές τους κατά το τρέχον 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Ως ημερομηνία 

συμπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας (24ου) ορίζεται η 31/12 του ημερολογιακού έτους εντός 

του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. 

 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ  

 

3.1 Βαθμός προπτυχιακού Διπλώματος /Πτυχίου, ο οποίος πιστοποιείται από αντίγραφο 

πτυχίου που κατατίθεται με τον φάκελο της αίτησης. Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι ΑΕΙ της αλλοδαπής 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας 

και αντιστοιχίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. καθώς και από την 

αντίστοιχη βαθμολογία. Στην περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του 

πτυχίου που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  
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3.2 Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος. ο οποίος πιστοποιείται από αντίγραφο πτυχίου που 

κατατίθεται με τον φάκελο της αίτησης. Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι ΑΕΙ της αλλοδαπής λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εάν συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. καθώς και από την αντίστοιχη 

βαθμολογία. Στην περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου 

που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

 

3.3 Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση ή/και σε 

πρακτικά διεθνών συνεδρίων με πλήρη ανακοίνωση μετά από κρίση, οι οποίες εμπίπτουν στο 

γνωστικό πεδίο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατάλογος  των δημοσιεύσεων 

κατατίθενται  μαζί με τον φάκελο της αίτησης.  

 

3.4 Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στο γνωστικό πεδίο της υπό 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η συμμετοχή πιστοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών 

συμβάσεων εργασίας, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ο ανθρωπομήνας πλήρους 

απασχόλησης και το αντικείμενο της εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση οι  υποψήφιοι οφείλουν να 

καταθέσουν δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., στην οποία θα αναγράφεται ο συνολικός 

χρόνος απασχόλησης σε ΑΜ πλήρους απασχόλησης για κάθε πρόγραμμα που συμμετείχαν. 

Κατάλογος των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων κατατίθεται μαζί με την αίτηση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στα παρακάτω :  

1. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης 

υποτροφίας δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

2. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

χορήγησης υποτροφίας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής τους δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Έγγραφα που πιστοποιούν κοινωνικά κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

λαμβάνονται υπόψη.  

4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.  

5. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και 

συγκεκριμένα έως και έξι μήνες πριν από την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων υποτροφίας 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Επισημαίνεται ότι πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με 

παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές πιστοποιητικό ή έγγραφο δε 

θα λαμβάνεται υπόψη.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας είναι η συνεπής  

τήρηση του κανονισμού εκπόνησης διδακτορικών διατριβών  του Τμήματος ΣΑΕΤ εκ 

μέρους του υποψηφίου και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. 

Σε αντίθετη περίπτωση και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση  του επιβλέποντος και της 

Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών,  η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να διακόψει την 

χορήγηση της υποτροφίας. 
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Γ) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
 
Η αναλυτική μοριοδότηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων παρατίθεται στον ακόλουθο 
πίνακα, βάσει του οποίου αξιολογούνται οι αιτήσεις υποτροφιών: 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ 
 
 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 
ΜΟΡΙΑ  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
(για τους υπόχρεους φορολογικής δήλωσης)  

 

0 - 5.000 € 20 
5.000,01 – 10.000 €  15 
10.000,01 – 15.000€  10 
15.000,01 – 20.000€  5 
20.000,01 & άνω 0 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
(για τους μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης) 

 

0-10.000€ 20 
10.000,01– 20.000€ 15 
20.000,01– 30.000€ 10 
30.000,01 – 40.000 5 
40.000,01– & άνω 0 
 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΕΓΓΑΜΟΣ/ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ με παιδιά 

2  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ)   
α. ένα παιδί 4 
β. δύο παιδιά  8 
γ. τρία παιδιά  12 
δ. τέσσερα παιδιά και άνω  16 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   
έως 66,9% 10 
67% - 100%  15  

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

έως 66,9% 7 (x αριθμό ανάπηρων μελών) 
67% - 100%  10 (x αριθμό ανάπηρων μελών)  

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

έως 66,9% 3 (x αριθμό ανάπηρων μελών) 
67%-100%  5 (x αριθμό ανάπηρων μελών)  

ΑΓΑΜΟΣ/Η , ΧΗΡΟΣ/Α, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ)  

3  

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  2  
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  1  
ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  1  
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6  

 
 
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Άριστα (8,5-10)  20 
Λίαν Καλώς ( 6,5 – 8,49 )  10 
Καλώς (5-6,49) 5  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Άριστα (8,5-10) 15 
Λίαν Καλώς ( 6,5 – 8,49 ) 10 
Καλώς (5-6,49) 5 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ     
Μέχρι 19 δημοσιεύσεις  1 x αριθμό δημοσιεύσεων  
20 & άνω  20 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(ΑΜ πλήρους απασχόλησης) 

 

Μέχρι 36 ΑΜ πλήρους απασχόλησης 0,4 x αριθμό ΑΜ 
36 ΑΜ & άνω 15 

   
  
 
  

 


