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Περιοδική έκδοση της 
δομής ΟΜΠΡΕΛΑ 

 

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου                                                          

στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ 

 

της Άντας Τσαϊρα, Yπεύθυνης του Γραφείου Επιδότησης Ενοικίου 
 

 

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) αποτελεί επί μέρους 
δράση της Δομής «Στηρίζω», έχει έδρα την 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών και απευθύνεται σε φοιτητές των 
τμημάτων των Σερρών, Κατερίνης και Κιλκίς. Χρηματοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος» και λειτουργεί παράλληλα με τις 
δομές «ΟΜΠΡΕΛΑ» (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, 
Σίνδος) και ΕΚΟ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας), οι οποίες 
εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, αλλά 
έχουν διακριτά παραδοτέα και στόχευση. Επιστημονικά 
υπεύθυνη του συνόλου του έργου είναι η Καθηγήτρια 
Ευρυδίκη Ζαχοπούλου. 
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  Ωφελούμενοι προπτυχιακοί φοιτητές 

Στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών δεν υπάρχει φοιτητική εστία. 
Ως εκ τούτου το σύνολο των φοιτητών που προέρχονται από 
άλλες πόλεις ενοικιάζουν φοιτητικό κατάλυμα. Η δαπάνη 
ενοικίου είναι ένα σημαντικό τμήμα των εξόδων φοιτητικής διαβίωσης και επομένως αποτέλεσε 
από την αρχή κριτήριο για να επιλεγεί αυτός ο τρόπος υποστήριξης τους. Η επιδότηση ενοικίου 
αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις το σύνολο της δαπάνης που καταβάλλουν οι φοιτητές για στέγαση 
συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Σημειωτέο ότι οι 
δικαιούχοι δεν πρέπει να λαμβάνουν ταυτόχρονα το κρατικό επίδομα στέγαση.   

• Επιδότηση ενοικίου  

• Απλή οικονομική ενίσχυση 

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Επιδότησης Ενοικίου περιλαμβάνουν δύο τύπους υποστήριξης προς 
τους ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). 
Αφενός την απόδοση υποτροφιών επιδότησης ενοικίου, μέσα των οποίων διευκολύνεται η 
πρόσβαση αλλά και διατήρηση της φοιτητικής στέγης, προκειμένου οι ωφελούμενοι φοιτητές να 
διευκολύνονται στη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή ζωή. Ο δεύτερος τύπος αφορά υποτροφίες 
απλής οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση και την 
οικονομική τους κατάσταση, αλλά δεν συνδέονται με την ενοικίαση φοιτητικής στέγης. Συνολικά 
προβλέπεται να αποδοθούν συνολικά 240 υποτροφίες ανερχόμενες σε 270.000,00 €. 
 Γιατί επιδότηση ενοικίου; 

Τί έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 

Ολοκληρώσαμε τους δύο πρώτους κύκλους 
οικονομικών ενισχύσεων μέσω ανοικτών 
προκηρύξεων/προσκλήσεων και των σχετικών 
διαδικασιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρίτος κύκλος 
(2022). Συνολικά καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα 85 
ενισχύσεις (περίπου το 1/3 του τελικού στόχου) και 
συνολικού ύψους άνω των 108.000,00 €. Πρόκειται 
για ένα ικανοποιητικό δείγμα δεδομένων ώστε να 
συνάγουμε ορισμένες πρώτες διαπιστώσεις. 

 Οπτικοποιώντας τα δεδομένα προέκυψε μια σειρά 
διαγραμμάτων (που σας παραθέτουμε) από όπου φαίνεται ότι οι 
άνδρες ωφελούμενοι υπερτερούν ελαφρά των γυναικών, το 
μεγαλύτερο ποσοστό ωφελούμενων βρίσκεται στο τρίτο έτος 
σπουδών, το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό ωφελούμενων και η πλειονότητα των 
ωφελούμενων έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 10-20 
χιλιάδων ευρώ.  
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Χρήση ψηφιακών διαδικασιών 

Καινοτόμο στοιχείο της λειτουργίας του Γραφείου αποτελεί το γεγονός ότι όλη η διαδικασία 
αιτήσεων και η αξιολόγησή τους γίνεται με απομακρυσμένο τρόπο, μέσα από την ειδικά 
διαμορφωμένη πλατφόρμα https://enoikio.cm.ihu.gr/. Η πλατφόρμα enoikio σχεδιάστηκε κατά τον 
1ο κύκλο προκήρυξης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που επέβαλε η έξαρση της 
πανδημίας covid-19 και ιδιαίτερα στους περιορισμούς φυσικής παρουσίας. Μέσα από ένα εύκολο 
και ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, η πλατφόρμα επιτρέπει στους φοιτητές να 
ολοκληρώνουν την υποβολή των αιτήσεών τους εύκολα και γρήγορα, ενώ παράλληλα παρέχεται 
εύκολη πρόσβαση σε όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 
 

https://enoikio.cm.ihu.gr/
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Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Σχολική Ηλικία 
 
Επιστ. υπεύθυνη: Καθ. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου  
 
web: https://umbrella.ihu.gr/mentores/ 
e-mail: info@umbrella.ihu.gr 
  

           @iMentor.iIHU.Sindos 

Συμβολή στην ενσωμάτωση και υποστήριξη φοιτητών ΕΚΟ 

https://stirizo.cm.ihu.gr/ 
subsidy@cm.ihu.gr 

         @stirizo.ihu 

✓ Μέσω των επιδομάτων οικονομικής ενίσχυσης τα οποία παρέχει η Δομή «Στηρίζω», 
υποστηρίζει ενεργά τόσο οι φοιτητές, όσο και οι οικογένειές τους σε σημαντικό μέρος των 
ετήσιων εξόδων τους για την κάλυψη των φοιτητικών αναγκών 

✓ Διευκολύνει τους φοιτητές στο να επικεντρωθούν στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και να 
μην αναγκάζονται να διατηρούν παράλληλη απασχόληση προκειμένου να καλύψουν τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις 

✓ Ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και της συνεπαγόμενης πολύμηνης απουσίας 
φοιτητών από τις πόλεις σπουδών τους, οι οικονομικές ενισχύσεις που διατέθηκαν μέσω του 
«Στηρίζω» αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα στη διατήρηση μισθωμάτων   

✓ Προβλέπεται και ενθαρρύνεται η κατ’ επανάληψη συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε κύκλο 
επιδότησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σταθερός και σημαντικός παράγοντας 
οικονομικής στήριξης προς τους δικαιούχους 

 

https://umbrella.ihu.gr/mentores/
https://stirizo.cm.ihu.gr/
mailto:subsidy@cm.ihu.gr

