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ΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΙΩΝ (ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ϋΗ ΤΕΙ) ΓΙΑ ΧΟΗΓΗΣΗ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΙΔΥΜΑ ΚΑΤΙΚΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ) ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΞΗΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «ΡΟΓΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΙΩΝ ΡΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΡΑΘΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
------

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (θλεκτρονικι υποβολι ): 28 /04/2017, ϊρα: 15:00
------

Σο Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΚΤ), ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ υποτροφιϊν με τίτλο «Πρόγραμμα
οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν/τριϊν που ανικουν ςε Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ» (EKO), και ςε
εφαρμογι του Κανονιςμοφ του Προγράμματοσ (υπ’ αρικμ. 54397/Η1/29.03.2017 απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων – Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ΦΕΚ 1188/τ.Β’/04.04.2017), προκθρφςςει για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, κατϋ ελάχιςτον 3.685 προπτυχιακζσ υποτροφίεσ για επιμελείσ φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ
όλων των Σμθμάτων/χολϊν των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδοσ (Πανεπιςτιμια και ΣΕΙ), ωσ
ακολοφκωσ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σο «Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν/τριϊν που ανικουν ςε Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ»
εντάςςεται και χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ
και Διά Βίου Μάκθςθ», Άξονεσ Προτεραιότθτασ 6,8,9, με ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου.
Αποτελεί δράςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν που φοιτοφν ςε
θμεδαπά Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Πανεπιςτιμια και ΣΕΙ) κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν
φοιτθτϊν/τριϊν που διακζτουν χαμθλά ειςοδιματα, κακϊσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθν
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανικουν ςε Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΟΟΙ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για χοριγθςθ υποτροφίασ ζχουν οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 20162017 προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν, οι οποίοι πλθροφν ςωρευτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα και είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ με ελλθνικι υπθκοότθτα, ι πολίτεσ των λοιπϊν
κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., ι πολίτεσ άλλων κρατϊν νομίμωσ διαμζνοντεσ ςτθν Ελλάδα.
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Επιπλζον, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για χοριγθςθ υποτροφίασ ζχουν οι κάτοχοι (αρικμοφ αίτθςθσ) κάρτασ
αςφλου (πρόςφυγεσ).
2. Φοιτοφν ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ (Πανεπιςτιμια και ΣΕΙ), Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και
χολζσ Καλϊν Σεχνϊν.
Εξαιροφνται όςοι φοιτοφν ςε τρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ χολζσ κακϊσ και ςτισ χολζσ τθσ Ακαδθμίασ του
Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθσ Πυροςβεςτικισ.
3. Κατζχουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) τθσ θμεδαπισ.
4. Δεν λαμβάνουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εν λόγω υποτροφίασ (1/10/2016 ζωσ 30/6/2017), υποτροφία του ΙΚΤ ι
άλλου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ φορζα για οποιαδιποτε αιτία.
5. Δεν είναι πτυχιοφχοι άλλου ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ ι αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ άλλθσ
χϊρασ.
Για τουσ/τισ πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ: να είναι επιτυχόντεσ/οφςεσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ του 2016 και
ςτισ Ειςιτιριεσ Εξετάςεισ των χολϊν Καλϊν Σεχνϊν του 2016 (ςυμπεριλαμβανομζνων όςων ζκαναν χριςθ του
δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ –ειςαγωγι ςτο 10% των κζςεων ειςακτζων κάκε Σμιματοσ, χολισ ι Ειςαγωγικισ
Κατεφκυνςθσ χωρίσ νζα εξζταςθ, με βάςθ τθ βακμολογία τθσ τελευταίασ εξζταςθσ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ
εξεταηόμενα μακιματα, ειδικά μακιματα και πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ), και να ζχουν εγγραφεί ςτο Σμιμα/χολι ειςαγωγισ τουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017.
6.

Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που φοιτοφν ςε άλλα ζτθ εκτόσ του πρϊτου ζτουσ ςπουδϊν:
α) να μθν ζχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονιςμό πουδϊν χρονικό όριο των εξαμινων φοίτθςθσ
που απαιτείται για τθ λιψθ του πτυχίου τουσ και
β) να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο 60% των μακθμάτων του προθγοφμενου ζτουσ ςπουδϊν τουσ, δθλ. του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-2016.

7. Δεν ζχουν λάβει μετεγγραφι.
8. Δεν διαμζνουν ςε φοιτθτικι εςτία ι δεν τουσ παρζχεται ςτζγαςθ από τθ χολι τουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2016-2017.
9. Σο κατά κεφαλιν ειςόδθμα, τόςο των αιτοφντων –εφόςον διακζτουν δικό τουσ ειςόδθμα– όςο και των γονζων ι
κθδεμόνων τουσ ι του/τθσ ςυηφγου ι του/των τρίτου/των φυςικοφ/ϊν προςϊπου/ων, ςτουσ οποίουσ ζχει
ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ θ επιμζλεια του αιτοφντοσ, να μθν υπερβαίνει το ποςό των επτά χιλιάδων και
πεντακοςίων (7.500) Ευρϊ για το φορολογικό ζτοσ 2015. Θ ζννοια του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ
προςδιορίηεται κατωτζρω ςτο Κεφάλαιο Γ. «Αϋ. Οικονομικά Κριτιρια».
10. Ειδικά για τουσ άνδρεσ: να μθν υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι κθτεία τουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ.
11. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για χοριγθςθ υποτροφίασ:
α. Φοιτθτζσ/τριεσ που περάτωςαν το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν.
β. Φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ειςαχκεί ςτα ΑΕΙ ςε ειδικό αρικμό κζςεων και ςε ποςοςτό επιπλζον του αρικμοφ
ειςακτζων, βάςει ειδικϊν διατάξεων και ςυγκεκριμζνα:
I. Σζκνα των Ελλινων Εξωτερικοφ.
II. Αλλοδαποί – Αλλογενείσ.
III. Τπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείσ και Ομογενείσ),
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όπωσ οι κατθγορίεσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 Βϋ) Y.A., όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ. Ακλθτζσ που ειςιχκθςαν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Ν. 2725/1999, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΙΤΗΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αϋ. Οικονομικά κριτιρια:
Θ μοριοδότθςθ για τα οικονομικά κριτιρια ζχει ωσ εξισ:
Α.1. Λαμβάνουν 60 μόρια, οι φοιτθτζσ που το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τουσ για το φορολογικό ζτοσ 2015 δεν
υπερβαίνει το ποςό των 2.500 ευρϊ.
Α.2. Λαμβάνουν 40 μόρια, οι φοιτθτζσ που το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τουσ για το φορολογικό ζτοσ 2015 δεν
υπερβαίνει το ποςό των 5.000 ευρϊ.
Α.3. Λαμβάνουν 20 μόρια, οι φοιτθτζσ που το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τουσ για το φορολογικό ζτοσ 2015 δεν
υπερβαίνει το ποςό των 7.500 ευρϊ.
Οριςμοί
 Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ειςόδθμα επιβολισ ειςφοράσ του φορολογικοφ ζτουσ 2015 του
ίδιου του φοιτθτι, των γονζων ι κθδεμόνων του ι τρίτων φυςικϊν προςϊπων ι τθσ δικισ του οικογζνειασ ςε
περίπτωςθ που είναι ζγγαμοσ. τθν περίπτωςθ που οι γονείσ του αιτοφντοσ είναι διαηευγμζνοι, για τον
υπολογιςμό του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ υπολογίηεται το ειςόδθμα –όπωσ προςδιορίςτθκε ανωτζρω– και των
δφο γονζων, εκτόσ από τθν περίπτωςθ φοιτθτι/τριασ θ επιμζλεια του/τθσ οποίου/ασ ζχει ανατεκεί με δικαςτικι
απόφαςθ ςτον ζνα γονζα ι ςε τρίτο φυςικό πρόςωπο, οπότε υπολογίηεται το ειςόδθμα μόνον αυτοφ ακόμθ κι αν
παρζλκει θ θλικία των 18 ετϊν και μζχρι τθν θλικία που κεωρείται εξαρτϊμενο μζλοσ ςφμφωνα με το άρκρο 11
του Ν. 4172/2013. τθν περίπτωςθ άςκθςθσ επιτροπείασ από νομικό πρόςωπο, λαμβάνεται υπόψθ το κατά
κεφαλιν ειςόδθμα του ίδιου του φοιτθτι.
 Ωσ κατά κεφαλιν ειςόδθμα νοείται το πθλίκο που προκφπτει από τθ διαίρεςθ του ετιςιου οικογενειακοφ
ειςοδιματοσ, όπωσ ορίςτθκε ανωτζρω, με τον ςυνολικό αρικμό των μελϊν τθσ οικογζνειασ του αιτοφντοσ (εάν
ζχει δικι του οικογζνεια), ι τθσ οικογζνειασ των γονζων ι κθδεμόνων του ι του/των τρίτου/ων φυςικϊν
προςϊπων.
τθν περίπτωςθ αυτοτελϊν φορολογικϊν δθλϊςεων, ο υπολογιςμόσ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ γίνεται για
κάκε υποβλθκείςα φορολογικι διλωςθ (του /τθσ αιτοφντοσ/οφςασ, των γονζων, του/τθσ ςυηφγου, του/των τρίτων
φυςικϊν προςϊπων). Λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα.

Ο ζλεγχοσ των ειςοδθματικϊν κριτθρίων και θ ζνταξθ του αιτοφντοσ ςε μια εκ των ανωτζρω κατθγοριϊν
πραγματοποιείται με αυτόματθ διαςφνδεςθ/διαλειτουργικότθτα του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ υποβολισ
αιτιςεων με τα αρχεία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων από όπου αντλοφνται τα ςχετικά ςτοιχεία ςφμφωνα
με τθν περ. ιδ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 60 του Ν.
4415/2016.

3/13

ΑΔΑ: Ω8ΤΕ4653ΠΣ-ΔΒΡ
Β'. Κοινωνικά Κριτιρια
B.1. Οικογενειακι κατάςταςθ
Μοριοδοτείται θ οικογενειακι κατάςταςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ για τισ κάτωκι περιπτϊςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Β.1.1. Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ πολφτεκνθσ οικογζνειασ, λαμβάνει 12 μόρια.
Β.1.2. Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ τρίτεκνθσ οικογζνειασ, λαμβάνει 10 μόρια.
Β.1.3. Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, λαμβάνει 10 μόρια.
ΡΑΑΤΗΗΣΗ :
Τα μόρια δεν ακροίηονται ςτισ κατθγορίεσ Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3.
Β.1.4. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ, λαμβάνει 8 μόρια.
Β.1.5. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ, λαμβάνει 4 μόρια.
Β.1.6. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ ι ορφανόσ/ι από τον ζνα γονζα, λαμβάνει 4 μόρια.
Β.1.7. Φοιτθτισ/τρια που είναι ορφανόσ από δφο γονείσ, λαμβάνει 6 μόρια.
Β.1.8. Φοιτθτισ/τρια που είναι ορφανόσ από δφο γονείσ και το μεγαλφτερο ςε θλικία τζκνο, με ζνα τουλάχιςτον
άγαμο αδερφό/ι, εξαρτϊμενο μζλοσ οικογζνειασ κατά τον Ν. 4172/2013, λαμβάνει 10 μόρια.
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ:
Η κατθγορία Β.1.6. μπορεί να ακροιςτεί με μία από τισ κατθγορίεσ Β.1.4. ι Β.1.5.
Η κατθγορία Β.1.7. μπορεί να ακροιςτεί με μία από τισ κατθγορίεσ Β.1.4. ι Β.1.5.
Η κατθγορία Β.1.8. μπορεί να ακροιςτεί με μία από τισ κατθγορίεσ Β.1.4. ι Β.1.5.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψιφιοι ςτισ κατθγορίεσ Β1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν ακροίηονται με τα
μόρια των κατθγοριϊν Β.1.4 , Β.1.5, Β.1.6, Β.1.7 και Β.1.8.
Β.1.9. Τποψιφιοι που είναι εξαρτϊμενα μζλθ (κατά τον Ν. 4172/2013) και ζχουν αδελφό/αδελφι που ςπουδάηει
ςτθν Ελλάδα –ςε προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για απόκτθςθ πρϊτου
πτυχίου– ςε τόπο εκτόσ τθσ κφριασ κατοικίασ των ιδίων και τθσ οικογζνειασ τουσ, και εκτόσ του τόπου όπου
διακζτουν οι ίδιοι ι θ οικογζνεια τουσ ακίνθτθ ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία άλλθσ κατοικίασ)
λαμβάνουν 5 μόρια.
Οριςμοί
Μζλθ οικογζνειασ: ο/θ υποψιφιοσ/α υποτροφίασ και όςα τζκνα εμφανίηονται ςτθ φορολογικι διλωςθ των γονζων
του/τθσ, ωσ εξαρτϊμενα μζλθ, κακϊσ και οι υπόχρεοι ςτθν υποβολι διλωςθσ. ε περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α
είναι ζγγαμοσ/θ, υπολογίηονται ωσ μζλθ τθσ οικογζνειάσ του/τθσ ο/θ ςφηυγοσ κακϊσ και τα τζκνα που αυτόσ/ι ζχει
δθλϊςει.
Τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ: αφορά άγαμουσ/εσ υποψιφιουσ/εσ οι οποίοι ανικουν ςε πολφτεκνθ οικογζνεια κατά
τθν ζννοια του άρκρου πρϊτου του Ν. 1910/1944 (Αϋ 229), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο6 του Ν. 3454/2006.
Τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ: αφορά άγαμουσ/εσ υποψιφιουσ/εσ οι οποίοι ανικουν ςε τρίτεκνθ οικογζνεια με τρία
(3) τζκνα –ςυμπεριλαμβανομζνου και του υποψθφίου– τα οποία είναι εξαρτϊμενα μζλθ κατά τθν ζννοια του άρκρου
11 του Ν.4172/2013.
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Εξαρτϊμενα μζλθ: νοοφνται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 11 («Εξαρτϊμενα μζλθ») του Ν. 4172/13 (Α’ 167)
«Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
Τζκνο Μονογονεϊκισ οικογζνειασ: αφορά άγαμουσ/εσ υποψιφιουσ/εσ οι οποίοι/εσ –ζωσ τθν θλικία, που κεωροφνται
εξαρτϊμενα μζλθ– είναι τζκνα άγαμθσ μθτζρασ –αναγνωριςμζνα ι μθ– ι είναι ορφανοί/ζσ από ζναν γονζα ι ζνασ εκ
των δφο γονζων ζχει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ.
Αδζλφια φοιτθτζσ: αφορά υποψιφιουσ οι οποίοι ζχουν αδζλφια ζωσ 25 ετϊν που ςπουδάηουν ςε προπτυχιακά
προγράμματα ςπουδϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ςτθν Ελλάδα.
Μονογονεϊκι οικογζνεια: αφορά τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ που είναι: α) γονείσ με εξαρτϊμενα μζλθ (παιδιά) εκτόσ
γάμου (αναγνωριςμζνα ι μθ), β) γονείσ που τελοφν εν χθρεία και ζχουν εξαρτϊμενα μζλθ, γ) γονείσ ςτουσ οποίουσ
ζχει ανατεκεί θ επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ.
Β.2. Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ
Μοριοδοτοφνται φοιτθτζσ που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και των οποίων θ ςυμμετοχι ςτθ φοιτθτικι
ηωι δυςχεραίνεται, είτε εξαιτίασ κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων, είτε εξαιτίασ ςωματικϊν ι ψυχικϊν
διαταραχϊν, ωσ ακολοφκωσ:
Β.2.1. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω (άτομα με αναπθρίεσ, με προβλιματα ψυχικισ
υγείασ ι νοθτικισ υςτζρθςθσ) λαμβάνουν 15 μόρια.
Β.2.2. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ειςαχκεί ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ πάςχοντεσ από ςοβαρζσ πακιςεισ ςε
ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ εξετάςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του
Ν. 3794/2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 24 του άρκρου 39 του Ν.4186/2013 και τθν παρ. 2 του
άρκρου ζκτου του Ν.4218/2013, κακϊσ και με το άρκρο 7 του Ν.4283/2014, λαμβάνουν 15 μόρια.
Β.2.3. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν τζκνα/ςφηυγο με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω ι εφόςον είναι εξαρτϊμενα
μζλθ με γονείσ/νόμιμουσ κθδεμόνεσ ι αδζλφια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, λαμβάνουν 8 μόρια.
Β.2.4. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που ανικουν ςε μία από τισ ακόλουκεσ ομάδεσ, λαμβάνουν 10 μόρια:


απεξαρτθμζνα από ουςίεσ άτομα,



πρϊθν τρόφιμοι φυλακϊν,



οροκετικοί,



μετανάςτεσ,



παλιννοςτοφντεσ,



πρόςφυγεσ,



Ζλλθνεσ πολίτεσ Ρομά,



Ζλλθνεσ πολίτεσ τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ τθσ Θράκθσ.

Φοιτθτισ/τρια που εμπίπτει ςε περιςςότερεσ από μία υποκατθγορίεσ τθσ κατθγορίασ Β.2.4, κα μοριοδοτείται για
κάκε μία χωριςτά.
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Γ: Σπουδζσ εκτόσ τόπου κατοικίασ
Φοιτθτζσ/τριεσ που ςπουδάηουν ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ, τα οποία βρίςκονται εκτόσ του
τόπου τθσ κφριασ κατοικίασ των ιδίων και τθσ οικογενείασ τουσ (εφόςον είναι εξαρτϊμενα μζλθ) και εκτόσ του τόπου
όπου διακζτουν οι ίδιοι ι θ οικογζνεια τουσ ι ο/θ ςφηυγοσ ακίνθτθ ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία άλλθσ
κατοικίασ) λαμβάνουν 40 μόρια.
Ωσ περιοχι τόπου κατοικίασ κεωρείται θ αντίςτοιχθ Περιφερειακι Ενότθτα, με εξαίρεςθ τισ Νθςιωτικζσ περιοχζσ και
τθν Περιφζρεια Αττικισ. Για τισ Νθςιωτικζσ περιοχζσ νοείται ωσ τόποσ κατοικίασ ι ιδιοκτθςίασ θ νιςοσ. Για τισ
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, πλθν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Νιςων, νοείται ωσ τόποσ
κατοικίασ ι ιδιοκτθςίασ το ςφνολο τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΩΝ
Κριτιρια
Α’-Οικονομικι
κατάςταςθ κατά
κεφαλιν ειςοδιματοσ

Β.1 – Οικογενειακι
κατάςταςθ

Β.2 - Ευπακείσ
Κοινωνικζσ Ομάδεσ

Γ’ - Σπουδζσ εκτόσ
τόπου κατοικίασ

Κατθγορία
€ 0 – €2.500
€ 2.501 – € 5.000
€ 5.001 – € 7.500
Β.1.1. Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ πολφτεκνθσ οικογζνειασ.
Β.1.2.Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ τρίτεκνθσ οικογζνειασ.
Β.1.3.Φοιτθτισ/τρια που είναι γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ.
Τα μόρια δεν ακροίηονται ςτισ κατθγορίεσ Β.1.1., Β.1.2., Β.1.3.

Μόρια
60
40
20
12
10
10

Β.1.4. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ.

8

Β.1.5. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ.
Β.1.6. Φοιτθτισ/τρια που είναι τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ.
Β.1.7. Φοιτθτισ/τρια που είναι ορφανόσ από τουσ δφο γονείσ.
Β.1.8. Φοιτθτισ/τρια που είναι ορφανόσ από δφο γονείσ και το μεγαλφτερο
ςε θλικία τζκνο, με ζνα τουλάχιςτον άγαμο αδερφό/ι, εξαρτϊμενο μζλοσ
οικογζνειασ κατά τον Ν. 4172/2013.
Οι κατθγορίεσ Β.1.6., Β.1.7. και Β.1.8. μποροφν να ακροιςτοφν με μία από
τισ κατθγορίεσ Β.1.4. ι Β.1.5.
B.1.9. Φοιτθτισ/τρια που είναι εξαρτϊμενο μζλοσ (κατά τον Ν. 4172/2013)
και ζχει αδελφό/αδελφι που ςπουδάηει ςτθν Ελλάδα ςε προπτυχιακό
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για απόκτθςθ πρϊτου
πτυχίου, ςε τόπο εκτόσ τθσ κφριασ κατοικίασ των ιδίων και τθσ οικογζνειασ
τουσ και εκτόσ του τόπου όπου διακζτουν οι ίδιοι ι θ οικογζνεια τουσ ακίνθτθ
ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία άλλθσ κατοικίασ).
Φοιτθτζσ /τριεσ ΑΜΕΑ με ποςοςτό αναπθρίασ 50%.
ι
Φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ειςαχκεί ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ωσ πάςχοντεσ
από ςοβαρζσ πακιςεισ ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων ειςακτζων,
χωρίσ εξετάςεισ.
Φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν τζκνα/ςφηυγο με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω,
ι -εφόςον είναι εξαρτϊμενα μζλθ- με γονείσ/νόμιμουσ κθδεμόνεσ ι αδζλφια
με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω.
Ευπακείσ ομάδεσ Πλθκυςμοφ τθσ παραγράφου Β.2.4 τθσ παροφςθσ
(ακροιςτικά για κάκε ομάδα).
Φοιτθτισ/τρια που ςπουδάηει ςε Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ
θμεδαπισ που βρίςκεται εκτόσ του τόπου τθσ κφριασ κατοικίασ του ιδίου και
τθσ οικογζνειάσ του/τθσ(εφόςον είναι εξαρτϊμενο μζλοσ) και εκτόσ του τόπου
όπου διακζτει ο ίδιοσ/α ι θ οικογζνεια του/τθσ ι ο/θ ςφηυγοσ ακίνθτθ
ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία άλλθσ κατοικίασ).

4
4
6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ/ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ
Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ Τποτροφιϊν είναι φοιτθτζσ/τριεσ που ςυγκζντρωςαν τον υψθλότερο αρικμό
μορίων ςτουσ πίνακεσ κατάταξθσ που εκδίδει το Ι.Κ.Τ. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ υποτροφία χορθγείται με ςειρά
προτίμθςθσ ςτον φοιτθτι/τρια με το χαμθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα.
Απαραίτθτοσ και υποχρεωτικόσ όροσ για τθ λιψθ τθσ υποτροφίασ είναι θ υποχρζωςθ των ωφελουμζνων να
κατακζςουν:
α) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Αναλυτικι κατάςταςθ βακμολογίασ που αφορά το χειμερινό εξάμθνο ςπουδϊν του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-17, βάςει τθσ οποίασ να βεβαιϊνεται θ επιτυχισ εξζταςθ τουλάχιςτον ςτο 40% των
μακθμάτων που προβλζπονται για το χειμερινό εξάμθνο του αντίςτοιχου ζτουσ, με βάςθ το πρόγραμμα
ςπουδϊν εκάςτου Σμιματοσ/χολισ και δθλϊκθκαν από το δικαιοφχο. Θ αναλυτικι κατάςταςθ βακμολογίασ
προςκομίηεται μετά τθν εξεταςτικι περίοδο Φεβρουαρίου, εφόςον υπάρχει επιτυχισ εξζταςθ τουλάχιςτον ςτο
40% των μακθμάτων του χειμερινοφ εξαμινου ι μετά τθν εξεταςτικι του επτεμβρίου.
β) ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Αποδεικτικό ότι μετά το πζρασ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του επτεμβρίου 2017 ζχουν
εξεταςτεί επιτυχϊσ τουλάχιςτον ςτο 65% των μακθμάτων των δφο προθγοφμενων εξαμινων που προβλζπονται
για τα εξάμθνα αυτά με βάςθ το Πρόγραμμα πουδϊν εκάςτου Σμιματοσ/χολισ και δθλϊκθκαν από το
δικαιοφχο.
Εάν κατά τον υπολογιςμό του αρικμοφ μακθμάτων (65%) προκφψει δεκαδικόσ αρικμόσ, ςτρογγυλοποιείται ςτον
πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό.
Επιπλζον, ο ωφελοφμενοσ υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι παραιτείται του δικαιϊματοσ
είςπραξθσ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, μετά τθν αποπλθρωμι του
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ υποτροφίασ.
Σα ανωτζρω παραδοτζα κατατίκενται εντόσ των προβλεπόμενων θμερομθνιϊν ςτο ΙΚΤ και αξιολογοφνται από τθν
αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του ζργου.
τθν περίπτωςθ που δεν επιτεφχκθκε ο προαναφερκείσ ςτόχοσ, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ςυντάςςεται από το ΙΚΤ
ςχετικι ζκκεςθ.
Προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ υποτροφίασ αποτελεί θ κατάρτιςθ ςυμβάςεωσ-μεταξφ του ΙΚΤ και του υποτρόφουςτθν οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεϊςεισ του υποτρόφου που απορρζουν από τθ χοριγθςθ τθσ
υποτροφίασ.
Θ παραβίαςθ οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ , τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και του Κανονιςμοφ (απόφαςθ
54397/Η1/29.03.2017, ΦΕΚ 1188/τ.Β’/04.04.2017), άπαντεσ οι οποίοι ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ, εκτόσ των
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, παρζχει ςτο ΙΚΤ το δικαίωμα να διακόψει τθν υποτροφία με τθ διαδικαςία που
αναφζρεται ςτθ φμβαςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο υπότροφοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο ΙΚΤ το ποςό τθσ
υποτροφίασ, κατά τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Θ επίκλθςθ των λόγων τθσ ανωτζρασ βίασ κρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ κατόπιν ζγκαιρθσ και
τεκμθριωμζνθσ (με τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν από τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και όργανα) αίτθςθσ του
υποτρόφου, που φζρει και το ςχετικό βάροσ απόδειξθσ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε απρόβλεπτθ, ζκτακτθ
κατάςταςθ ι ςυμβάν, πζραν του ελζγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίηει ρθτϊσ και βεβαιωμζνα να
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ολοκλθρϊςει μία ι περιςςότερεσ από τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και δεν μποροφςε, ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, να αποτραπεί οφτε με ενζργειεσ άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ
Οι υποτροφίεσ χορθγοφνται για διάςτθμα εννζα (9) μθνϊν (από τον Οκτϊβριο 2016 ζωσ και τον Ιοφνιο 2017), ςε κάκε
ωφελοφμενο/θ, οι δε θμερομθνίεσ καταβολισ κα αποφαςίηονται από το ΙΚΤ και ανζρχονται ςε:
●

Τριακόςια ογδόντα (380,00) Ευρϊ μθνιαίωσ (μικτό ποςό ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ)
ανά φοιτθτι/τρια που ςπουδάηει ςε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ του τόπου τθσ κφριασ
κατοικίασ του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του/τθσ (εφόςον είναι εξαρτϊμενο μζλοσ) και εκτόσ του τόπου όπου
διακζτει ο ίδιοσ/α ι θ οικογζνεια του/τθσ ι ο/θ ςφηυγοσ ακίνθτθ ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία
άλλθσ κατοικίασ).

●

Διακόςια (200,00) Ευρϊ μθνιαίωσ (μικτό ποςό ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ) ανά
φοιτθτι/τρια που ςπουδάηει ςε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, το οποίο βρίςκεται εντόσ του τόπου τθσ κφριασ κατοικίασ
του ίδιου ι τθσ οικογζνειάσ του/τθσ (εφόςον είναι εξαρτϊμενο μζλοσ)ι εντόσ του τόπου όπου διακζτει ο ίδιοσ/α
ι θ οικογζνεια του/τθσ ι ο/θ ςφηυγοσ ακίνθτθ ιδιοκτθςία (πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία άλλθσ κατοικίασ).

Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ λάβει ςτεγαςτικό επίδομα για το ακαδ. ζτοσ 2016-17, πριν τθν αποπλθρωμι του
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ υποτροφίασ, το ποςό αυτό ςυμψθφίηεται ςτο φψοσ του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ υποτροφίασ.
Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ζχει αποπλθρωκεί για το ςυνολικό ποςό τθσ υποτροφίασ, παραιτείται του
δικαιϊματοσ είςπραξθσ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ακαδ. ζτοσ 2016-2017.
ΚΕΦ.Ε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ηλεκτρονικι αίτθςθ:
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτυακοφ τόπου/πλατφόρμασ:

https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/,
με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 28/04/2017, ϊρα 17:00, με ςυμπλθρωμζνα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίσ
καμία παράλειψθ. Οι αιτιςεισ επζχουν κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986.

Με τθν ανωτζρω θλεκτρονικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ παρζχεται θ ςυναίνεςθ του αιτοφντοσ για τθν
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μζςω των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ για τθν επαλικευςθ των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων (Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, Κδρυμα
φοίτθςθσ του αιτοφντοσ κ.λπ.).
Οι αιτοφντεσ πρζπει να δθλϊςουν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ που υποβάλλουν τα κάτωκι:
(α) Για τα οικονομικά κριτιρια τθσ παρ. Α του Κεφ. Γ’ τθσ παροφςθσ:
 Ατομικόσ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υποψθφίου,
 ΑΦΜ γονζων / κθδεμόνων /τρίτων φυςικϊν προςϊπων που ζχουν τθν επιμζλεια (ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν
είναι εξαρτϊμενο μζλοσ , βάςει του άρκρου 11, Ν.4172/2013).
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ε περίπτωςθ που δεν δθλωκεί κάποιο ΑΦΜ γονζων / κθδεμόνων/τρίτων φυςικϊν προςϊπων, πρζπει να
προςδιοριςτεί ο λόγοσ τθσ μθ διλωςθσ, δθλαδι:
-

Ορφανόσ/θ από τον ζναν ι τουσ δφο γονείσ

-

Μθ αναγνωριςκζν τζκνο άγαμθσ μθτζρασ

-

Φοιτθτισ/τρια ζγγαμοσ (τθν περίπτωςθ αυτι δθλϊνει τα προςωπικά του/τθσ ςτοιχεία και τα
αντίςτοιχα ςτοιχεία του /τθσ ςυηφγου)

-

Ο γονζασ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ και δεν υποχρεοφται ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ
ςτθν Ελλάδα

-

Ο γονζασ ζχει χάςει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ,

 ΑΦΜ ςυηφγου (εφόςον υφίςταται),
(β) Άλλα ςτοιχεία που αφοροφν τθν παρ. Β’ «Κοινωνικά Κριτιρια» και παρ. Γ’ «πουδζσ εκτόσ τόπου κατοικίασ» του
Κεφ. Γ’ τθσ παροφςθσ:
Οι επιλεγζντεσ υπότροφοι, ςφμφωνα με τον προςωρινό πίνακα (με βάςθ τθ μοριοδότθςθ), μετά τθν ανακοίνωςθ
των αποτελεςμάτων κα πρζπει να προςκομίςουν, εντόσ των χρονικϊν ορίων που κα ορίηει θ ςχετικι ανακοίνωςθ,
ςτισ Γραμματείεσ των Τμθμάτων/Σχολϊν τουσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
 Σθν εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ θλεκτρονικι Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ, με τον αρικμό πρωτοκόλλου
κατάκεςθσ.


Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε ιςχφ).



Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον οικείο Διμο, θ οποία κα πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου
εξαμινου:



-

του ιδίου και των γονζων/κθδεμόνων/τρίτων

-

του ιδίου και του/τθσ ςυηφγου (για ζγγαμουσ).

Βεβαίωςθ από το Σμιμα/χολι από τθν οποία να προκφπτει ο τρόποσ ειςαγωγισ, το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ
του αιτοφντα, το διανυόμενο ζτοσ ςπουδϊν και ο ςυνολικόσ προβλεπόμενοσ αρικμόσ εξαμινων φοίτθςθσ.



Βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ/χολισ, ότι δεν διαμζνει ςε δωμάτιο Φοιτθτικισ Εςτίασ ι δεν
του παρζχεται ςτζγαςθ από τθ ςχολι του για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-17.



Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ που να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου ι
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ Αρχισ.



Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ/ων ςθμειϊματοσ/ων φορολογικοφ ζτουσ 2015 από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., που κα
αντιςτοιχεί/οφν ςτο/ςτα ΑΦΜ που δθλϊκθκαν ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.





Ενθμερωμζνθ-εντόσ του τελευταίου μθνόσ- εκτφπωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ζντυπο Ε9):
-

του ιδίου και των γονζων /κθδεμόνων/τρίτων φυςικϊν προςϊπων

-

του ιδίου και του/τθσ ςυηφγου (για ζγγαμουσ).

Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ ςτοιχεία είναι αλθκι και ότι ο
υποψιφιοσ:
α) δεν λαμβάνει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εν λόγω υποτροφίασ (1/10/2016 ζωσ 30/6/2017), υποτροφία του
ΙΚΤ ι άλλου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ φορζα, από οποιαδιποτε αιτία,
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β) δεν είναι πτυχιοφχοσ άλλου ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ ι αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Πανεπιςτθμίου
ι ΣΕΙ,
γ) δεν ζχει λάβει μετεγγραφι,
δ) δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ που δεν δικαιοφται να υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ υποτροφίασ, όπωσ
προςδιορίηονται ςτο Κεφαλαίο Βϋ «Όροι και προχποκζςεισ» τθσ παροφςθσ,
ε) ςε περίπτωςθ που καταςτεί δικαιοφχοσ τθσ υποτροφίασ, παραιτείται του δικαιϊματοσ είςπραξθσ
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, μετά τθν αποπλθρωμι του ςυνολικοφ
ποςοφ τθσ υποτροφίασ.


Για τουσ άνδρεσ υποψθφίουσ πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ.



Βεβαίωςθ τθσ οικείασ χολισ/Σμιματοσ για τθν επιτυχι εξζταςθ ςτο 60% των μακθμάτων του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ 2015-16.



Για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ απαιτοφνται τα ζγγραφα τα οποία πιςτοποιοφν τθν παραμονι τουσ ςτθν Ελλάδα
(ενδεικτικά αναφζρονται άδεια διαμονισ, απολυτιριο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κ.λπ.).



Εάν ο γονζασ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ και δεν υποχρεοφται ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ
ςτθν Ελλάδα απαιτείται θ υποβολι Πιςτοποιθτικοφ Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικοφ το οποίο εκδίδεται από
τισ αρμόδιεσ Προξενικζσ Αρχζσ (ςτθν περιφζρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενοσ ζχει τθν τελευταία κφρια και
μόνιμθ εγκατάςταςι του) ςε ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναφζρεται ότι δεν υποχρεοφται ςε
υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςτθν Ελλάδα.



Εάν ο υποψιφιοσ είναι μθ αναγνωριςκζν τζκνο άγαμθσ μθτζρασ, απαιτείται θ προςκόμιςθ λθξιαρχικισ
πράξθσ γζννθςθσ του αιτοφντα που φζρει τθν ιδιότθτα του τζκνου, αν δεν προκφπτει από το πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ κατάςταςθσ.



Εάν ο γονζασ/οι γονείσ του υποψθφίου ζχει/ζχουν χάςει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ, απαιτείται θ
προςκόμιςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν επιμζλεια/ επιτροπεία.

Ειδικότερα για τθ μοριοδότθςθ των επιμζρουσ κριτθρίων απαιτοφνται κατά περίπτωςθ τα κάτωκι:


Βεβαίωςθ από το Σμιμα/χολι ςτο οποίο προκφπτει ότι ο αδελφόσ/θ του αιτοφντα είναι –κατά τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ– φοιτθτισ προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν για απόκτθςθ πρϊτου
πτυχίου.



Για τθν απόδειξθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ: Θ ιδιότθτα του πολυτζκνου αποδεικνφεται με το πιςτοποιθτικό
τθσ οικογενειακισ του κατάςταςθσ ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, ςυνοδευόμενο
από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολφτεκνων Ελλάδοσ, που πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ
του τελευταίου εξαμινου.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του γονζα ι τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ απαιτείται κατά περίπτωςθ:
α) δικαςτικι απόφαςθ (ι προςωρινι διαταγι) περί επιμζλειασ ανιλικων τζκνων,
β) ςε περίπτωςθ χθρείασ: λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, και
γ) ςε περίπτωςθ άγαμθσ μθτζρασ: Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ζγγαμθ και δεν ζχει
ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ.

10/13

ΑΔΑ: Ω8ΤΕ4653ΠΣ-ΔΒΡ


Για τθν απόδειξθ τθσ ορφάνιασ: Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου.



Για τθν απόδειξθ τθσ φπαρξθσ «εξαρτϊμενων μελϊν» αντίγραφο διλωςθσ/εων Ε1 φορολογικοφ ζτουσ 2015
από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., που κα αντιςτοιχεί/οφν ςτο/ςτα ΑΦΜ που δθλϊκθκαν ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του παλιννοςτοφντοσ: ε περίπτωςθ που δεν αποδεικνφεται από το
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, αντίγραφο του ειδικοφ δελτίου ταυτότθτασ ομογενοφσ που ζχει
εκδοκεί από το Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του μετανάςτθ: Πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ.



Για τουσ πρόςφυγεσ: Πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ από το οποίο προκφπτει ότι είναι κάτοχοι κάρτασ
αςφλου/ αρικμόσ αιτιςεωσ.



Για τθν απόδειξθ τθσ αναπθρίασ: Γνωματεφςεισ ΚΕΠΑ (Κζντρα Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ), Α'/κμιασ ι Β'/κμιασ
Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςτισ οποίεσ πρζπει να αναγράφεται το ποςοςτό αναπθρίασ και θ χρονικι τθσ
διάρκεια.



Για τθν περίπτωςθ φοιτθτϊν/τριϊν που ζχουν ειςαχκεί ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ πάςχοντεσ από
ςοβαρζσ πακιςεισ ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ εξετάςεισ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν. 3794/2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 24 του άρκρου 39 του
Ν.4186/2013 και τθν παρ. 2 του άρκρου ζκτου του Ν.4218/2013, κακϊσ και με το άρκρο 7 του Ν.4283/2014 ):
Προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ/χολισ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του Ρομά: Βεβαίωςθ από τθν ΠΑΝΟΕΡ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του Ζλλθνα πολίτθ που ανικει ςτθ Μουςουλμανικι Μειονότθτα Θράκθσ:
Πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του απεξαρτθμζνου:
i) Αποδεικτικό απεξάρτθςθσ/Βεβαίωςθ από κεςμοκετθμζνο φορζα Δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα
απεξάρτθςθσ (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ι από άλλεσ κεραπευτικζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί θ
προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ από το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) ότι το άτομο
ολοκλιρωςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ από τοξικζσ ι άλλεσ ουςίεσ ι
ii) Βεβαίωςθ απεξάρτθςθσ από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. µε τθν προχπόκεςθ ο φορζασ που εκδίδει τθν Βεβαίωςθ αυτι
να ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ από Δθμόςια Αρχι τθσ χϊρασ αυτισ.



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του πρϊθν τροφίμου φυλακϊν: Αποφυλακιςτιριο (Δεκτό γίνεται και
αποφυλακιςτιριο από χϊρεσ Ε.Ε. ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ).



Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του οροκετικοφ: Βεβαίωςθ Δθμόςιου Νοςοκομείου.

Πλα τα ζγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπζσ αρχζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα
ελλθνικά.
Το Ι.Κ.Υ. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε πρόςκετο ζγγραφο κρίνει ςκόπιμο για τθν
απόδειξθ/τεκμθρίωςθ των παραπάνω ιδιοτιτων ι όπου υπάρχει ςχετικι αναγκαιότθτα, είτε από τον αιτοφντα ι
αυτεπαγγζλτωσ.
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Η θλεκτρονικι αίτθςθ μετά τθν οριςτικοποίθςι τθσ δεν δφναται να διορκωκεί ι να τροποποιθκεί. Σε
περίπτωςθ που από τον ζλεγχο που κα διενεργθκεί προκφψει ανακριβισ καταχϊριςθ ςτοιχείων ι απόκρυψθ
αυτϊν, θ αίτθςθ κα απορριφκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΙΚΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι γραμματείεσ των Σμθμάτων/χολϊν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων είναι αρμόδιεσ για τθν
ςυγκζντρωςθ και τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων υποτρόφων.
Μετά το πζρασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των ςτοιχείων ςτθν ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι του
ΤΠ.Π.Ε.Θ., καταρτίηεται ο προςωρινόσ πίνακασ με τα ονόματα και τθ μοριοδότθςθ των αιτοφντων, με βάςθ τα
οριςκζντα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ κριτιρια, ο οποίοσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΤ.
Ενςτάςεισ κατά του προςωρινοφ πίνακα μποροφν να αςκθκοφν εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν
από ςχετικι ανακοίνωςθ του ΙΚΤ. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ςτο ΙΚΤ αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προσ
τοφτο πρόςωπο ι διά μζςου εταιρίασ ταχυμεταφορϊν (courier).
Κατόπιν τοφτου, ο προςωρινόσ πίνακασ αποςτζλλεται ςτισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων/χολϊν των ΑΕΙ, προκειμζνου
να γίνει ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν.
Oι επιλεγζντεσ υπότροφοι, ςφμφωνα με τον προςωρινό πίνακα, υποβάλλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτισ
Γραμματείεσ των Σμθμάτων/χολϊν, όπου φοιτοφν, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ ανακοινϊςεωσ. Οι Γραμματείεσ
προβαίνουν ςτον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλωκζντων ςτοιχείων για τουσ ωσ άνω φοιτθτζσ και για όςουσ
επιλαχόντεσ υποψθφίουσ τουσ ηθτθκεί από το ΙΚΤ.
Σα αποτελζςματα του ελζγχου αποςτζλλονται ςτο ΙΚΤ μαηί με τα δικαιολογθτικά εντόσ προκεςμίασ που τίκεται από
το Δ του ΙΚΤ.
Σο ΙΚΤ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, εξαιρεί από τον πίνακα των αποτελεςμάτων τα ονόματα των
φοιτθτϊν που δεν ικανοποιοφν τα προαπαιτοφμενα και τα αντικακιςτά με ίςο αρικμό επιλαχόντων. Ακολοφκωσ, το
Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει και καταρτίηει τον οριςτικό πίνακα των υποτρόφων.
Σζλοσ, το ΙΚΤ προβαίνει ςτισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν καταβολι των υποτροφιϊν ςτουσ δικαιοφχουσ
φοιτθτζσ.

KEΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΛΟΙΡΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ


Με τθν υποβολι των αιτιςεϊν τουσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.



Θ κατάρτιςθ και επικφρωςθ του πίνακα επιλεγζντων υποψθφίων δεν ςυνεπάγεται κακϋ οιονδιποτε τρόπο
υποχρζωςθ του Ι.Κ.Τ. να καταρτίςει ςφμβαςθ με τον ενδιαφερόμενο και να του χορθγιςει υποτροφία.



Σο Ι.Κ.Τ. δφναται να ανακαλεί ι να διακόψει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, τθ χοριγθςθ υποτροφίασ,
αν διαπιςτωκεί ότι δεν ςυντρζχουν οι τυπικζσ προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ και δικαιοφται να αναηθτιςει τθν
επιςτροφι των καταβλθκζντων ποςϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.



«Οι ωφελοφμενοι ςυμμετζχοντεσ κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 10.2.1.01.01 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΝΙΧΤΘ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΣΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΠΟΤ ΑΝΘΚΟΤΝ Ε ΕΤΠΑΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΟΜΑΔΕ»
οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο ειςόδου και κατά τθν λιξθ ςυμμετοχισ τουσ, το
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ερωτθματολόγιο εξόδου, το οποίο με βάςθ νεότερθ απόφαςθ του Ι.Κ.Τ. κα διατίκεται ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι
μορφι.
Σα δεδομζνα των ερωτθματολογίων κα αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ από το ΙΚΤ ι από άλλεσ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που ενδζχεται να υποβοθκιςουν για τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων για το ςκοπό τθσ
παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςτατιςτικά ςτοιχεία (δείκτεσ) και για το ςκοπό
τθσ διεξαγωγισ των προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ
διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 και τισ διατάξεισ του Ν. 4403/2016.
ε περίπτωςθ που το ΙΚΤ προβεί ςε πράξεισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για
τα ερωτθματολόγια των ωφελουμζνων από κοινοφ με άλλον φορζα επεξεργαςίασ, ι ανακζςει τθ ςυλλογι και
επεξεργαςία ςε τρίτο, τότε και οι τρίτοι δεςμεφονται από το πλαίςιο των ανωτζρω διατάξεων.
Ιςχφουν, επίςθσ, τα όςα ορίηονται για τα δικαιϊματα των υποκειμζνων ςτισ διατάξεισ του Ν.2472/1997 για τθν
προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
ζχουν τθν ευκφνθ επεξεργαςίασ των δεδομζνων των ςυμμετεχόντων υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ
προσ τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό τθσ εφαρμογισ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.


Οποιαδιποτε ηθτιματα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του εν λόγω προγράμματοσ υποτροφιϊν και δεν
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ρυκμίηονται με αποφάςεισ του Δ.. του ΙΚΤ.



Ενςτάςεισ κατά τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων δεν γίνονται δεκτζσ.

KEΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΑΟΧΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ
Σεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται μζςω του υπερςυνδζςμου:
https://www.iky.gr/support/
όπου οι αιτοφντεσ μποροφν να επικοινωνοφν με το ΙΚΤ και να υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ για τεχνικι υποςτιριξθ
(κωδικοί, ςφνδεςθ, αποκικευςθ αίτθςθσ, online υποβολι, κ.τ.λ.) ι τυχόν διευκρινίςεισ αναφορικά με τθν διοικθτικι
διαδικαςία (Όροι, Προχποκζςεισ, Δικαιολογθτικά, Προκεςμίεσ κ.τ.λ.).
Επιπροςκζτωσ, πλθροφορίεσ και τυχόν διευκρινίςεισ παρζχονται από το Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (IKY Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Νζα Ιωνία) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) και
ϊρεσ (09:00–17:00), ςτα τθλζφωνα: 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360 και 210 3726300.
------

Ο Ρρόεδροσ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκοσ Ακαναςίου
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ε.Κ.Ρ.Α.
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