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ΘΕΜΑ : «Καταβολή υποτροφιών σε υποψήφιους του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
OIKONOMIKHΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)» (ΕΚΟ-Β΄ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS)5026728»

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να υποστηρίξουμε το σχέδιο ΚΥΑ που
σας αποστέλλουμε για υπογραφή και αφορά την καταβολή υποτροφιών σε
τετρακόσιους δέκα τέσσερεις (414) υποψηφίους του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚΟΒ΄ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5026728, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Κύριε Υφυπουργέ, με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ.137998/Ζ1/2019 ΚΥΑ που
εκδώσατε από κοινού με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη,
θέσατε τα θεμέλια της αποκατάστασης μιας αδικίας: την απόδοση της υποτροφίας
σε άτομα που ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε οικογένειες τρίτεκνων
και πολυτέκνων με χαμηλά εισοδήματα.

Με βάση τη συγκεκριμένη τροπολογία, το ΔΣ του ΙΚΥ προχώρησε σε
συνεννοήσεις με την Εποπτεύουσα Αρχή (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) ζητώντας την
αποδοχή όλων των ενστάσεων που είχαν υποβάλλει οι υποψήφιοι οι οποίοι
συγκέντρωναν
φάκελο
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δικαιολογητικών με λάθος ή λάθη. Στην λύση αυτή, προχωρήσαμε κάνοντας χρήση
των αντιστοίχων προτάσεων της ΚΥΑ και της Πρόσκλησης σύμφωνα με τις οποίες
«Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον
Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της
αίτησης και των παραδοτέων (ενδιάμεσο και τελικό) και πως «Οποιαδήποτε
ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος
υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με
αποφάσεις του ΔΣ».
Ωστόσο, η εποπτεύουσα αρχή -σύμφωνα με την ενημέρωση (e-mail από
13/9/2019) και του υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ,
έθεσε υπόψη στο ΙΚΥ ότι «δαπάνες που απορρέουν από κατηγορίες ενστάσεων
όπως αναλύθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου ΙΚΥ και έγιναν αποδεκτές από το
ΔΣ, είναι μη επιλέξιμες καθώς αντιβαίνουν σε όρους της ισχύουσας ΚΥΑ», κλπ. κλπ.
Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο καθώς από τη μία μεριά η
εποπτεύουσα αρχή ερμηνεύοντας την ΚΥΑ με διαφορετικό τρόπο μας «δένει τα
χέρια» ενώ από την άλλη, υπάρχει η δηλωμένη πρόθεση πολλών ενιστάμενων για
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση μη υλοποίησης των
αποφάσεων του ΔΣ του ΙΚΥ «περί αποδοχής των ενστάσεών τους».
Με βάση τα δεδομένα αυτά κ. Υφυπουργέ, απευθυνόμαστε προς εσάς και
σας καλούμε να ολοκληρώσετε το καλό έργο που αρχίσατε με την υπογραφή της
διορθωτικής ΚΥΑ. Έτσι θα άρετε την αδικία που υφίστανται οι 414 υποψήφιοι
υπότροφοι και οι οικογένειές τους, μάλιστα, σε μία συγκυρία που δεν είναι και η
καλύτερη δυνατή για κάθε Ελληνική οικογένεια, πολύ περισσότερο, για οικογένειες
με πολύ χαμηλά ή ανύπαρκτα εισοδήματα, όπως είναι οι περισσότερες των
συγκεκριμένων φοιτητών.

Κύριε Υφυπουργέ, μια τέτοια απόφασή σας,
1.

Θα συνδράμει στην ολοκλήρωση αυτού που ήδη ξεκινήσατε: την

άρση δηλ. μιας αδικίας (για την οποία δεν φέρετε καμία ευθύνη) και που πρόκειται
να συντελεστεί σε βάρος 414 υποψηφίων υποτρόφων οι οποίοι περιμένουν με
αγωνία τη λύση στο αίτημά τους.
2.

Θα βοηθήσει στην άμεση εκταμίευση και την απορρόφηση

κονδυλίων που άλλως θα μείνουν αδιάθετα. Και αυτό θα συμβεί εκ των πραγμάτων,
καθώς έχει ξεκινήσει από το ΙΚΥ ο έλεγχος των δικαιολογητικών των 5.500 νέων
αιτήσεων ΕΚΟ-3 και δεν είναι δυνατή η αναζήτηση επιπλέον δικαιολογητικών προς
αντικατάσταση των 414 θέσεων που εκκρεμούν. Εξ άλλου, μια τέτοια επιπλέον
συμπληρωματική προκήρυξη δεν θα ήταν εφαρμόσιμη από κανένα ΔΣ του ΙΚΥ,
καθώς αξιολογούμε πως μία πιθανή προσφυγή των 414 υποψηφίων υποτρόφων
στα Ελληνικά Δικαστήρια ή/και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα τους δικαίωνε
πανηγυρικά.
3.

Εν όψει, λοιπόν και της κρισιμότητας της κατάστασης και λόγω των

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 οι οποίες έχουν
επιφέρει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στη διαχείριση
των έργων του ΙΚΥ, παρακαλούμε όπως αναλάβετε την πρωτοβουλία της έγκρισης
της καταβολής των υποτροφιών στους προαναφερθέντες υποψήφιους – ως μια
συνδρομή του Υπουργείου σας στους φοιτητές που ανήκουν

στις ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Αθήνα, 19-5-2020
Τα Μέλη του ΔΣ του ΙΚΥ (Τακτικά και Αναπληρωματικά),
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυριάκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Ερρίκος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Καθηγητής παν. Δυτικής Αττικής,
ΒΛΑΧΟΥ Αναστασία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΙΔΑΛΗΣ Παναγιώτης, Διδάκτωρ Νομικής, Επιστ. Συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής Εμπειρογνωμόνων ΕΕ
ΓΕΝΑ Αγγελική, Καθηγήτρια Τμήματος ΦΠΨ ΕΚΠΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία, Καθηγήτρια Εκπ/κης Ψυχολογίας ΦΠΨ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΚΟΛΙΣΗΣ Φραγκίσκος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΠΟΛΥΣΙΟΥ Μόσχος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Γεωπονικού Πανεπιστημίου
ΣΠΑΝΟΣ Χρήστος, Οικονομολόγος, M.Α., ΜBA.
ΤΥΜΠΑΣ Αριστοτέλης, Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας και της Τεχνολογίας στους
Νεότερους χρόνους ΕΚΠΑ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Πολιτικής Επιστήμης Και
Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Αριστοτέλης, Κύριος Ερευνητής Ινστ. Βιολογίας, Φαρμακευτικής
Χημείας και Βιοτεχνολογίας ΕΙΕ.

