
 

 
 

Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει σαράντα (40) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην 

Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (εφεξής «το Πρόγραμμα»). Οι χορηγίες της Αμοιρίδης- 
Σαββίδης ΑΕ θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Γενικών Λυκείων του σχολικού έτους 2017-
2018, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
ως πρωτοετείς φοιτητές σε σχολές εκτός του τόπου κατοικίας τους. 

 

Η χορηγία στους φοιτητές, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης αυτής, 
αφορά : 
α) μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, σε καθέναν από 

τους δέκα (10) πρώτους, σε σύνολο μορίων,  φοιτητές, 
β) παροχή εξοπλισμού (αναλυτική περιγραφή στο Παράρτημα Α), στους επόμενους τριάντα (30), σε 
σύνολο μορίων. 

Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε 
χορηγίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά. 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν χορηγία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
 

1) Οι υποψήφιοι προς χορηγία να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2018) από Ελληνικό Γενικό 

Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, 

σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης  Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα  σε απόσταση 

τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων  από τον τόπο μόνιμης  κατοικίας τους, με  Μέσο Όρο γραπτής 

βαθμολογίας Πανελλαδικών εξετάσεων τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές. 
 

2) Το *ετήσιο οικογενειακό εισόδημα*, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας 
Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2017, των γονέων 
του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση 

εισοδήματος, αθροιστικά να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000€). 
 

3) O συνολικός αριθμός των μορίων που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υπερβαίνει 

τα πενήντα (50). 
 

4) Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα Προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω. 

 
 

*Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων καθώς και του υποψηφίου, αν υποβάλλει ξεχωριστή 

δήλωση, αθροιστικά). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα του ενός 
γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων αφορά στο ετήσιο εισόδημα του γονέα που έχει την 

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ 

σε πρωτοετείς φοιτητές 2018 



επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τρίτου, 
που έχει αναλάβει την κηδεμονία του υποψηφίου. 

 

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.amiridis-savvidis.gr και www.morris.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η κατάθεση των αιτήσεων 
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ως άνω διευθύνσεις. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14/9/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 24:00. 
 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της 
αίτησης υποψηφιότητάς τους, θα δύνανται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2316-006644, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 
Α) Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν αποσταλεί μετά την προαναφερθείσα καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. 
 

Β) Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ διατηρεί κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή 
την ανακήρυξη του αιτούντος σε χορηγούμενο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας 
προκήρυξης ή διαπιστωθεί ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία. 

 

Γ) Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  τη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e- mail) 
που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και 

αποκλειστικό έλεγχο του. Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του 
υποψηφίου ή του χορηγούμενου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 

την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το Πρόγραμμα των χορηγιών. 
 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Γ.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 
προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

 

Με την κατάθεση της αίτησης, ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα 

στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι όλα τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει 
είναι έγκυρα. 

 

Γ.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (Α και Β όψη). 
 

2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης. 
 

3) Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 
 

4) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος . 

http://www.amiridis-savvidis.gr/
http://www.morris.gr/


5) Το **Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού 
Φόρου») για το φορολογικό έτος 2017 του/των ατόμου/ων του/των οποίoυ/ων ο υποψήφιος είναι 
προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική 
δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα 
και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι 
ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος 

(«Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2017, του ατόμου που έχει ως 
προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο. 

 

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου. 
 

7) Πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου. 
 

8) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας. 
 

9) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στην έδρα της Σχολής του. 
 

10) Οποιοδήποτε  αποδεικτικό  έγγραφο  για  την  πιστοποίηση  των  δεδομένων  της  αίτησης  (πχ. 

Πιστοποιητικό αναπηρίας κλπ). 
 

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή jpeg στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypotrofia@morris.gr  έως την 23.9.2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 24.00. 
Ειδικά η βεβαίωση εγγραφής στη σχολή ΑΕΙ μπορεί να κατατεθεί έως και την 18.10.2018 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 24.00. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελικά εγγραφή στη σχολή ΑΕΙ που αναφέρεται στην αίτηση 
του υποψηφίου, ο χορηγούμενος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το σύνολο του εξοπλισμού στην 

κατάσταση που τον παρέλαβε. 
 

Σημαντική επισήμανση: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέσω 
ταχυδρομείου και σε αντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ), σε περίπτωση επιλογής του 
Υποψηφίου, πριν από τη χορήγηση του εξοπλισμού από την εταιρεία Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. εκτός 

από τη βεβαίωση εγγραφής η οποία μπορεί να σταλεί έως και την 25.10.2018. 
 
 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος : 
 

1) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει την ισχύουσα άδεια νόμιμης παραμονής του στην 
Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε πολίτες υπηκόους Κρατών-Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2) Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει 
της οποίας θα ορίζεται ο νόμιμος κηδεμόνας του υποψηφίου. 

 

3) Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς, λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει 
τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των 

γονέων επικυρωμένο από το Δικαστήριο. 
 

Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των χορηγούμενων. Κάθε τέτοια αλλαγή ή 
παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στις ιστοσελίδες www.amiridis-savvidis.gr και www.morris.gr . 
Επίσης, η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει από 
οποιοδήποτε υποψήφιο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των χορηγούμενων, επιπλέον έγγραφα, με 

mailto:ypotrofia@morris.gr
http://www.amiridis-savvidis.gr/
http://www.morris.gr/


σκοπό την πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων έγκυρων στοιχείων από τον υποψήφιο. 
 
Σημαντική επισήμανση: Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συμμετοχές θα κριθούν άκυρες και δε θα 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων: 
 

• Εάν η υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την 
προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής 
δικαιολογητικών. 

 

• Εάν δεν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών. 
 

• Εάν τυχόν παραποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. 
 

 
Γ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
 

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά (παράγραφος Γ.2), βαρύνουσα σημασία θα έχει η σχολική του επίδοση καθώς και η 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου χορηγούμενου και της οικογενείας του. 
 

Α. Κοινωνικο- οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του: 
 

• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και των γονέων/κηδεμόνα του. 
 

• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου και το κατά πόσο αποτελεί μέλος πολύτεκνης οικογένειας. 
 

Β. Σχολική Επίδοση: 
 

• O Μέσος Όρος γραπτής βαθμολογίας Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως προκύπτει από τη Βεβαίωση 
Πρόσβασης ή τη Βεβαίωση Συμμετοχής (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 

 

Γ. Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την 

υψηλότερη βαθμολογία πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 

Δ. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα 
Χορηγίας Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια 

σύντομη συνέντευξη (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των 
υποψηφίων καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους. 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την 
αίτηση κάθε υποψηφίου. 

 

Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της την χορήγηση των χορηγιών, αφού 
εκτιμήσει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 

αιτιολογήσει την απόφασή της είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως 
χορηγούμενου. 

 

Όλοι   οι   υποψήφιοι   θα   ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω   των   ηλεκτρονικών   μας   διευθύνσεων 



www.amiridis-savvidis.gr και www.morris.gr, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι. 

 

Ενδεικτικός πίνακας με τα κριτήρια μοριοδότησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 
 
 

Γ.4.      ΕΠΙΛΟΓΗ      ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ-      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ για το έτος 2018, θα δοθούν συνολικά  σαράντα 
(40) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε σχολές εκτός του τόπου κατοικίας τους 
και εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης αυτής Οι αιτήσεις των υποψηφίων 

που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα Αναλυτική Προκήρυξη 
θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ. Σημειώνεται, τέλος, ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και 

στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, δύναται να παρευρίσκεται, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, και 
ανεξάρτητος σύμβουλος (συμβολαιογράφος) για την κατοχύρωση του αδιάβλητου της διαδικασίας. 

 

 
 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
 

Ο χορηγούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
 

• Να αποδεχτεί, με την κατάθεση της αίτησης, πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης 
και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλλει είναι πλήρη και αληθή. 

 

• Να ενημερώνει την Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ άμεσα για αλλαγές δηλωθέντων στοιχείων, που έχει 

υποβάλλει στην αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν της επιλογής 
του. 

 

• Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που 
τυχόν πραγματοποιήσουν η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, είτε στο πλαίσιο των Χορηγιών, είτε για την 

προβολή του θεσμού των Χορηγιών, συναινώντας στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας 
του στην ιστοσελίδα της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ και φωτογραφιών του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε 
Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σπότ /  

video που θα δημοσιεύσουν η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ.  
 

• Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του χορηγούμενου, η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ήδη χορηγηθέντος εξοπλισμού ή του μηνιαίου 
επιδόματος. 

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο χορηγούμενος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, την 

Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλο Πανεπιστήμιο ή διακοπής σπουδών. 
 
 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. 
 

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 27ης Απριλίου 
2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  θεσπίζονται κανόνες που αφορούν  την 

προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Η Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

των υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή 
προκύπτουν από αυτά ή προκύπτουν  από τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. 
Προβαίνει δε στην ως άνω συλλογή και επεξεργασία με σκοπό  α) την αξιολόγηση των αιτήσεων στα πλαίσια 

του Προγράμματος και την επιλογή των χορηγούμενων β) την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών, γ) 
την προάσπιση των συμφερόντων της Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε. και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

http://www.amiridis-savvidis.gr/
http://www.morris.gr/


βάσει Νόμου και δ) την δημόσια προβολή της Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία 
Τα ως άνω δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται , ανακοινώνονται σε 

τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς , εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τους όρους της 
Προκήρυξης του Προγράμματος η επιβάλλεται από τον νόμο. 
Η διεύθυνση ηλέκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας  που θα δηλωθεί από τον 

υποψήφιο, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με το 
«Πρόγραμμα». 
 

Η Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. δεσμεύεται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων και τα 
σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται  σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση  μόνο 
για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα 
αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου η είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση η/και 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Κατόπιν  διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτηση τους. 
Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
Δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της διόρθωσης  και επικαιροποίησης των δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής 

των δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας , δικαίωμα στη  φορητότητα των δεδομένων και 
το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων και την σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα καταγγελίας στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Χορηγούμενες συσκευές 

 
✓ Κρεβάτι (μονό) 

✓ Στρώμα (μονό) 

✓ Έπιπλο γραφείου 

✓ Καρέκλα γραφείου 

✓ Φουρνάκι με 3 εστίες ψησίματος 

✓ Τοστιέρα 

✓ Καφετιέρα φίλτρου 

✓ Τηλεόραση 24" 

✓ Ψυγείο (ύψους 144 εκ.) 

✓ Πλυντήριο ρούχων 5 κιλών 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
16000- 
16800 

16801- 
17500 

17501- 
18100 

18101- 
18600 

18601- 
19000 

19001- 
19500 

19501- 
20000 

ΜΟΡΙΑ 20 25 30 35 40 45 50 
        

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 
ΕΩΣ 10000 

10001- 
12000 

12001- 
14000 

140001- 
16000 

16001- 
18000 

18001- 
20000 

20001- 
22000 

ΜΟΡΙΑ 30 25 20 15 10 5 0 
 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ( 4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ): 20 ΜΟΡΙΑ 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 50 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΧΩΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 

 


