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Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

1.Ελληνική Εθνικότητα ή ιθαγένεια.  
2.Τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων 

και αλιέων τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό 
αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό, Αλιευτικό Τομέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ημεδαπής 
ή αλλοδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.  

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατά κύριο επάγγελμα 
θεωρούνται :  

α) Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
τους οικογενειακού εισοδήματος προέρχεται από γεωργική, κτηνοτροφική, 
μελισσοκομική ή αλιευτική εκμετάλλευση.  

β) Τα μη φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής, κτηνοτροφικής,  
μελισσοκομικής και αλιευτικής εκμετάλλευσης, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα 
και τα εισοδήματά τους που προέρχονται απ’ αυτή είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 
τυχόν άλλα εισοδήματά τους.  

3. Τα ως άνω φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα στα τέκνα των οποίων 
χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαμηλού εισοδήματος.  

4. Επίσης τα ως άνω φυσικά πρόσωπα θα είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.  
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Η αίτηση που θα υποβληθεί θα είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα 
φοιτητή και θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

Το κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης είναι 
καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην διεύθυνση 
www.minagric.gr.  

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76 ΑΘΗΝΑ, ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη 
επιστολή, εντός του χρονικού διαστήματος 28.9.2009 έως και 30.10.2009 , την 
αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά:  

Η ημερομηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του 
Ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο Ταχυδρομείο. Η 
υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1.Ειδική έντυπη αίτηση-δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται στα κατά 
τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο 
της προκήρυξης) συμπληρωμένη χωρίς καμία παράλειψη.  

2. Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα 
αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθμολογία και η σειρά εισαγωγής για τους 



πρωτοετείς και αναλυτική βαθμολογία προηγουμένων ετών για τους λοιπούς 
φοιτητές.  

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της 
Εφορίας έτους 2008 των  γονέων και του ιδίου εφόσον έχει εισόδημα.  

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Στις περιπτώσεις πολυτέκνων θα συνοδεύεται και από επίσημο πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). 
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της 
οικογένειας, είτε περιλαμβάνονται στην οικογενειακή μερίδα, είτε έχουν δική 
τους οικογενειακή μερίδα. 

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς.  
6. Όταν θα δηλώνεται αναπηρία του ίδιου, ή αναπηρία γονέα, ή αδελφών, θα 

πρέπει να υποβάλλεται και αντίστοιχο αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε 
δηλούμενο ανάπηρο.  

7. Πιστοποιητικό  ασφαλισμένου στον ΟΓΑ.  
 
Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
 1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα 
σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των 
κάτωθι κριτηρίων:  
 α) – Εισόδημα μέχρι 10.000 € πενήντα (50)  μονάδες.  
- Εισόδημα από 10.001 € – 15.000 € τριάντα (30) μονάδες.  
- Εισόδημα από 15.001 € – 20.000 € δέκα (10) μονάδες.  
    
 β) – Για κάθε ένα από τα πρώτα δύο τέκνα οικογένειας δέκα (10) μονάδες.  
- Για το τρίτο τέκνο είκοσι (20) μονάδες.  
- Για το τέταρτο τέκνο τριάντα (30) μονάδες και  
- Για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων δέκα (10) μονάδες.  
    
 γ) – Παλινοστούντες Πόντιοι Ομογενείς τριάντα (30) μονάδες.  
    
 δ) – Τέκνα με αναπηρία 67% και άνω πενήντα (50) μονάδες.  
 
- Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών με αναπηρία 67% και άνω 
τριάντα  (30) μονάδες.  
    
 ε) – Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στο Τμήμα της 
Σχολής με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα, οι πρώτοι δέκα 
(10) με τριάντα (30) μονάδες.  
- Πρωτοετείς φοιτητές εισαχθέντες σε Σχολές διαφορετικού γνωστικού 
αντικειμένου, οι πρώτοι δέκα (10) είκοσι (20) μονάδες.  
    
 2. Η Ειδική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους υποτρόφους, με απόλυτη 
σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου.  
 
 
 
 
 
 



Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
 1. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 μήνες υπό την προϋπόθεση ότι 
κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο υπότροφος εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.  
 2. Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων και έχει δικαίωμα να 
αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει 
ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλουν.  
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:  
Στους υποτρόφους χορηγείται εφάπαξ ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 4.000 €.  
 
 ΙΙ. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος των υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα προκήρυξη, ρυθμίζονται με εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής και 
έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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