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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο
«Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021745

Έχοντας υπόψη:
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 2858/24.05.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και MIS 2435 στο
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
4. Τη με αριθμ. 2952/22-12-2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει την
χορήγηση 27 αξιών τοποθέτησης (vouchers) [20 στον παιδικό σταθμό (5 με ημερομηνία γέννησης από 1-1-2017
έως 31-3-2017 και 15 με ημερομηνία γέννησης το 2015) και 7 στο νηπιαγωγείο με ημερομηνία γέννησης το 2014]
για την πλήρη κάλυψη των διδάκτρων της φιλοξενίας των παιδιών φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Παιδικό Κέντρο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρέμβαση αυτή αφορά γονείς-φοιτητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προβλέπει την κάλυψη
των διδάκτρων των παιδιών τους στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ (παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο) από το
έργο. Η φιλοξενία παιδιών στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων βοηθά από τη
μία πλευρά στα οικονομικά του γονέα φοιτητή και από την άλλη πλευρά διευκολύνει την καθημερινότητα
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του με το να διατηρεί τον πανεπιστημιακό χώρο ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων του. Ο γονέας
χρησιμοποιώντας το Παιδικό Κέντρο για την φιλοξενία του παιδιού του επωφελείται από την πλήρη
κάλυψη των διδάκτρων δίνοντας την δυνατότητα στον ίδιο απερίσκεπτα να αφοσιωθεί στις σπουδές του.
1. Αριθμός αξιών τοποθέτησης

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χορήγηση 27 αξιών
τοποθέτησης (vouchers) [20 στον παιδικό σταθμό (5 με ημερομηνία γέννησης από 1-1-2017 έως 31-3-2017
και 15 με ημερομηνία γέννησης το 2015) και 7 στο νηπιαγωγείο με ημερομηνία γέννησης το 2014].
2. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) τουλάχιστον ένας γονέας να είναι φοιτητής του ΑΠΘ σε α’ προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό κύκλο σπουδών και να φοιτούν εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος και
β) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για φοιτητές-γονείς που έχουν
έως 2 παιδιά, 30.000€ για φοιτητές-γονείς που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για φοιτητές-γονείς που έχουν 4
παιδιά και 36.000€ για φοιτητές-γονείς που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.
Η κατάταξη των αιτήσεων θα οριστεί με κριτήρια α) οικονομικά και β) κοινωνικά (αναπηρία,
μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός τέκνων κτλ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Ετήσιο συνολικό εισόδημα
(5η γραμμή του πεδίου Γ.2.
Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.)
της Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου για
το Φορολογικό Έτος 2018.

2. Οικογενειακή κατάσταση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
90-{(Ε-Π)/300)}
Ε: Ετήσιο συνολικό εισόδημα
Π: 500€ για κάθε παιδί της οικογένειας (έως της ηλικίας των 12 ετών)
Για τα εισοδήματα, που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα,
η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια.
Δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην Ομάδα
των ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω και
Δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που
ανήκουν στην ομάδα ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
35% και άνω
Δυνητικοί ωφελούμενοι πού είναι χήρες/οι,
οι μονογονεϊκές οικογένειες,
διαζευγμένες/νοι ή σε διάσταση,
τρίτεκνοι/νες – πολύτεκνοι/νες
Οι γονείς φοιτητές με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία
67% και άνω

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση των υποψηφίων :
Α. Με τα υψηλότερα μόρια που προκύπτουν από το ετήσιο συνολικό εισόδημα.
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Β. Δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην Ομάδα των ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω και
Δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και
άνω
Γ. Οι γονείς φοιτητές με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Με την Αίτησή τους (επισυνάπτεται) ο/οι γονέας/είς φοιτητής/τρια/ές θα πρέπει να καταθέτει/ουν:
1. Βεβαίωση φοίτησης από το τμήμα στο οποίο φοιτά/ούν
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
4. Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. αναπηρίας κτλ)
5. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (πρόσφατο τελευταίου τριμήνου) για την εγγραφή
του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
6. Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το Βιβλιάριο υγείας του παιδιού
7. Ατομικό δελτίο υγείας παιδιού υπογεγραμμένο από παιδίατρο
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση (επισυνάπτεται) και τα λοιπά δικαιολογητικά
είτε με φυσική παρουσία στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΑΠΘ (όπισθεν νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ) από τος 7:30 έως τις
16:30 είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Θ. Τ.Θ.: 542, Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ.
«Κ.Καραθεοδωρή», 54124 Θεσσαλονίκη, έως τις 29.08.2019.
Κατά το χρονικό διάστημα από 27/7/2019 έως 18/8/2019, κατά το οποίο θα παραμείνουν κλειστές οι
διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου , δε κατατίθενται προτάσεις με φυσική παρουσία.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ
ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026-09-82.
4. Διαδικασία επιλογής

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης η
οποία καταρτίζει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω
κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σχετική απόφαση αναρτάται
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα της Επιτροπής.
Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης
υποψηφίων και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης της απόφασης στη «Διαύγεια».
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Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:
54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της
απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να
ενημερώνεται

για

την

ανάρτηση

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List,

των
στην

αποτελεσμάτων
ηλεκτρονική

από

διαδρομή

την

ιστοσελίδα

ανάρτησης

της

του

ΕΛΚΕ

παρούσας

πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης –
βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’
του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων,
αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των
λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις /ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα.
2. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
3. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να
προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική
γλώσσα.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των
επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
1.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ

Συνημμένα: Αίτηση
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Πληροφορίες: Κωνσταντινίδου Ζωή,
Διευθύντρια Παιδικού Κέντρου
Τηλέφωνο: 2310 995531, 995039, 995130
Φαξ: 2310 995039

Θεσσαλονίκη, ___/___/20___

E-mail:pedkentro@ad.auth.gr.

Ιστοσελίδα: www.paidiko.auth.gr

ΑΙΤΗΣΗ
Εγγραφής στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο
«Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021745
ΠΡΟΣ:
Το Συμβούλιο Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου
Επιθυμώ την εγγραφή του παιδιού μου στο Παιδικό Κέντρο του Α.Π.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:……………………………………........................................................
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:…………………………………………….…………......................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………………….……………………………........................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………...............................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………………….…………………………….....................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………………………………………..........................

Παρακαλώ συμπληρώσετε ανάλογα:
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ
Προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του ΑΠΘ
σε α’ πτυχίο
Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του ΑΠΘ
Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια του ΑΠΘ

Μητέρα

Πατέρας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………………….. Τ.Κ …………
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:…………………….…………………………….
ΤΗΛ. ΜΗΤΕΡΑΣ………………………

E- MAIL: ………………………………………………

ΤΗΛ. ΠΑΤΕΡΑ…………………………

E- MAIL: ………………………………………………

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βεβαίωση φοίτησης
2. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2018
4. Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (σημειώστε ανάλογα)
•
•
•
•
5. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (πρόσφατο τελευταίου τριμήνου) για την εγγραφή
του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
6. Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το Βιβλιάριο υγείας του παιδιού

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας

…………………………………..

