
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

 
1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%) 

 
Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει 
παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια  

Y * 3,5  
 
 
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35 
Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5 

 
1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%) 

 
 
 
Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η 
φοιτήτρια 

 
Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο  15 
Θ’ (9ο) εξάμηνο  10 
Ι’ (10ο) εξάμηνο  5 
11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο  0 
 
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%) 
 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια 

 
0 μαθήματα  15 
1-2 μαθήματα  10 
3-4 μαθήματα  5 
5 και ανωτέρω μαθήματα  0 
 
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 

 
2. Eισοδηματικά (15%) 

 
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή / η φοιτήτριας 
και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο 
έτος. 

 
0 - 5000 € 15 
5001 - 8000 € 10 
8001 - 10.000 €  5 
> 10.001 €  0  
 
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 

 
3. Κοινωνικά (20%) 

 
Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής 
οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου.  
 

 
Πολύτεκνη οικογένεια  20 
Τρίτεκνη οικογένεια  15 
Ορφανός από 1 γονέα  15 
Ορφανός από 2 γονείς  20 
Μονογονεϊκή οικογένεια  20 
AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας  20 
 
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 100 

 
Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για 

πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων 

θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό 

μορίων στο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο 

αριθμό μορίων στο τρίτο κριτήριο. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 

 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να υποβάλουν ένσταση 

μετά την ανάρτηση των ονομάτων των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με 

Αίτηση στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. 


