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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίεσ φοιτητϊν / υποψηφίων για αδιαφανείσ διαδικαςίεσ ςτο πρόγραμμα
ΙΚΤ-ΕΚΟ 3

Βεβαιϊνουμε ότι το Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (Ι.Κ.Τ), ωσ υπηρεςία διαχείριςησ
του εν λόγω προγράμματοσ αλλά και η Πολιτική Θγεςία του Τπουργείου, θα ήμαςταν πολφ
χαροφμενοι εάν όλοι οι υποψήφιοι των υποτροφιϊν ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα/ΕΠΑ
ςχεδιαςμζνο για «επιμελείσ φοιτητζσ που ανήκουν ςε ευαίςθητεσ κοινωνικά ομάδεσ ελάμβαναν την εν λόγω υποτροφία.
Όμωσ είναι γνωςτό ότι η διαχείριςη του παραπάνω προγράμματοσ, που
ςυγχρηματοδοτείται από τουσ πόρουσ του ΕΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) ακολουθεί
πολφ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ/όρουσ και υφίςταται αυςτηροφσ «ελζγχουσ ςυμμόρφωςησ»
με τουσ όρουσ/κανόνεσ τησ προκήρυξησ του βάςη τησ ΚΤΑ (99166/Η1/20.06.2019; ΦΕΚ
2555/Σ.Β/27.06.2019) για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και τησ ίςησ μεταχείριςησ των
υποψηφίων.
Περιληπτικά, ςτο εν λόγω πρόγραμμα ςυμμετείχαν περίπου 17,000 υποψήφιοι για να
αποδοθοφν τουλάχιςτον 3,771 υποτροφίεσ (προχπολογιςμόσ 13,000,000.00 ευρϊ). Με τη
ςειρά κατάταξησ των υποψηφίων, η οποία ανακοινϊθηκε (28.02.2020) και ςτη βάςη τησ
μοριοδότηςησ που επικαλζςτηκαν οι υποψήφιοι ςτην αίτηςή τουσ, προεπιλζχθηκαν οι
πρϊτοι 5,730 και κλήθηκαν να υποβάλουν τα πιςτοποιητικά που αποδείκνυαν τα
δηλωθζντα κριτήρια μοριοδότηςησ.
Αυτό είναι μια πολφπλοκη διαδικαςία, δεδομζνου ότι πρζπει οι προεπιλεγμζνεσ
αιτήςεισ να υποβάλλουν εντόσ τριϊν (3) μηνϊν «ΕΜΠΡΟΘΕΜΑ» τα πιςτοποιητικά
απόδειξησ τησ κάθε μία επικαλοφμενησ μοριοδοτήςησ κατά την αίτηςη τουσ. Πρόκειται για

ςωρεία ειδικϊν πιςτοποιητικϊν, όπωσ το φψοσ του «κατά κεφαλή ζχει την επιμζλεια του
υποψηφίου υποτρόφου ή/και άλλων εξαρτϊμενων παιδιϊν, ιδιότητα πολυτζκνου,
οικογενειακή κατάςταςη (δικαςτικζσ αποφάςεισ όταν ζχουμε χωριςμζνουσ γονείσ ή γονείσ
ςε διάςταςη ή μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, πιςτοποιητικά θανάτου, κτλ), περιουςιακά
ςτοιχεία υποψηφίων και των δφο γονζων, απόδειξη ότι ο τόποσ ςπουδϊν και κατοικίασ
είναι διαφορετικόσ, απόδειξη ότι δεν λαμβάνει ο υποψήφιοσ επίδομα ςτζγαςησ από το ΑΕΙ
ςπουδϊν, απόδειξη ότι ςτον τόπο ςπουδϊν του υποψηφίου κανζνασ από τουσ δφο γονείσ
δεν ζχει περιουςιακά ςτοιχεία, απόδειξη ότι ο υποψήφιοσ είναι μζλοσ τησ μουςουλμανικήσ
μειονότητασ ή ότι είναι Ρομά, κτλ.
Για λόγουσ ςυμμόρφωςησ ςτουσ αυςτηροφσ όρουσ/κανόνεσ τησ προκήρυξησ του
προγράμματοσ αλλά και τησ διαςφάλιςησ τησ διαφάνειασ των διαδικαςιϊν και τησ ίςησ
μεταχείριςησ των υποψηφίων (επιλεγζντων και επιλαχόντων) η Διεφθυνςη των υποτροφιϊν
του Ι.Κ.Τ δεν μπορεί να δεχθεί «ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ» ςτοιχεία/πιςτοποιητικά μετά την οριςθείςα
ημερομηνία. Αυτό αφενόσ μεν θα αδικοφςε (άνιςη μεταχείριςη) τουσ «επιλαχόντεσ
δικαιοφχουσ» αφετζρου είναι κακή διοικητική πρακτική και ο ζλεγχοσ που υφίςταται το
Ι.Κ.Τ από την αρμόδια διαχειριςτική αρχή των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων και άλλουσ
ελεγκτικοφ μηχανιςμοφσ (ΕΔΕΛ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι εξονυχιςτικόσ και
επιβάλλονται κυρϊςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν το Εθνικό ςκζλοσ του προγράμματοσ Δημοςίων
επενδφςεων. Ζτςι και η «καλόπιςτη και επιεικήσ» απόφαςη τησ προηγοφμενησ Διοίκηςησ
του Ι.Κ.Τ, να κάνει δεκτζσ, με τη μζθοδο των ενςτάςεων, την κατάθεςη ελλειπόντων
πιςτοποιητικϊν ςτην προηγοφμενη προκήρυξη του προγράμματοσ (2017-2018), προκάλεςε
την παρζμβαςη τησ Διαχειριςτικήσ Αρχήσ με αποτζλεςμα την εκ των υςτζρων «ανάκληςη
υποτροφιϊν και ακφρωςη υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων». Αυτό προκάλεςε τη μζγιςτη
απογοήτευςη των υποτρόφων αλλά και την διεξαγωγή διαδικαςιϊν απόδοςησ ευθυνϊν
«κακήσ διοίκηςησ» που η ςημερινή διοίκηςη υφίςταται ενϊπιων των διαχειριςτικϊν και
ανεξάρτητων ελεγκτικϊν αρχϊν (5539/06.11.2019 ζγγραφο τησ ΕΤΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ και
150/05.06.2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ).
Με βάςη τα παραπάνω και με γνϊμονα τη διαφάνεια καθϊσ και την αρχή τησ
χρηςτήσ διοίκηςησ και τησ ίςησ μεταχείριςησ και τησ προςταςίασ τησ εμπιςτοςφνησ όλων
των υποψηφίων (επιλεγζντων και επιλαχόντων) ςτη παραπάνω διαδικαςία (ΙΚΤ – ΕΚΟ 3)
όφειλε να μην κάνει αποδεκτά εκπρόθεςμα πιςτοποιητικά. Επιπροςθζτωσ η πρόςκληςη για
υποβολή πιθανϊν ενςτάςεων, μία προβλεπόμενη διαδικαςία από τουσ κανόνεσ των
προγραμμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ,
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δικαιολογητικοφ, το οποίο θεραπεφεται με διευκρινιςτικό ζγγραφο κατά την διαδικαςία
ενςτάςεων.
Θ Διοίκηςη του Ι.Κ.Τ ζχει ήδη καλζςει τουσ επόμενουσ 5,104 καταταγζντεσ
υποψηφίουσ με βάςη τα ςτοιχεία επικαλοφμενησ μοριοδότηςησ ςτην αίτηςή τουσ,
προκειμζνου να καλυφθοφν όλεσ οι θζςεισ μζχρισ εξάντληςησ του προχπολογιςμοφ και να
ωφεληθοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι υποψήφιοι πριν τη λήξη του προγράμματοσ,
ζχοντασ πετφχει την παράταςή του με ζγκαιρη πρωτοβουλία ζωσ τον Απρίλιο 2021.
Θ εμπειρία δείχνει ότι τισ αιτήςεισ και τα πιςτοποιητικά μοριοδότηςησ υποβάλλονται
από τρίτα πρόςωπα όπωσ λογιςτζσ, γονείσ ή άλλα άτομα εξ’ ονόματοσ των φοιτητϊν με
αποτζλεςμα δυςτυχϊσ αυτά να μην ςυλλζγονται ςωςτά και να κατατίθενται εμπρόθεςμα.
Σο ΙΚΤ ςε όλεσ τισ παραπάνω καταγγελίεσ, διαμαρτυρίεσ και δημοςιεφματα ζχει α)
εξετάςει ςχετικζσ ενςτάςεισ και αιτήςεισ θεραπείασ , β) απαντήςει εγγράφωσ ςε όλεσ τισ
ζγγραφεσ διαμαρτυρίεσ αιτήςεισ, εξωδίκωσ και υπηρεςιακϊσ και γ) ζχει ελεγχθεί για τισ
παραπάνω διαδικαςίεσ από όλεσ τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ.
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