«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EKO)», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Γενικές ερωτήσεις

1. Οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Γιατί δεν θεωρούμαι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας
και δεν λαμβάνω τα 4 μόρια;
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται η οικογένεια με παιδιά
αναγνωρισμένα ή μη εκτός γάμου, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει
αποβιώσει.
Συνεπώς δεν θεωρείστε εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας. Όμως, για τον υπολογισμό
του εισοδήματος δεν προσμετράται το εισόδημα του άλλου γονέα όπως γινόταν στην προηγούμενη
πρόσκληση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα για εσάς μια σημαντική προσαύξηση της
μοριοδότησης σας της τάξης των 20 έως 40 μορίων.
2. Έχω λάβει την υποτροφία ΕΚΟ για το ακαδ. έτος 2016/17. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να
διεκδικήσω την υποτροφία για το ακαδ. έτος 2017/18;
ΝΑΙ. Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για το ακαδ. έτος 2017/18 εφόσον πληροίτε τις
προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος. Η υποτροφία που λάβατε πέρσι σας είχε χορηγηθεί για
το ακαδ. έτος 2016/17.
3. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση και για το
στεγαστικό επίδομα και για την προπτυχιακή υποτροφία του ΙΚΥ;
ΝΑΙ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για την υποτροφία και για το στεγαστικό επίδομα. Σε
περίπτωση που έχετε λάβει το στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2017-18 πριν την αποπληρωμή
της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν εισπράξετε το σύνολο της
υποτροφίας, παραιτείστε του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018.
4. Έως πότε πρέπει να έχω εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών του έτους 2016-2017;
Θα πρέπει να έχετε εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών του έτους 2016-2017 έως το Σεπτέμβριο 2017.
5. Κατά τη διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας, δικαιούμαι υποτροφίας ERASMUS; Αυτό
απαγορεύει τη συμμετοχή μου στο παρόν πρόγραμμα;
Δικαιούστε διότι η κινητικότητα Erasmus δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
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6. Είμαι φοιτητής που πέτυχα στο πανεπιστήμιο/ΤΕΙ με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού
έτους 2016-17 και παρακολούθησα το πρώτο έτος της σχολής που πέρασα. Στο ακαδημαϊκό έτος
2017-18, χρησιμοποίησα τη ρύθμιση του 10% και πέρασα σε άλλη σχολή. Θεωρούμαι πρωτοετής
το 2017-18;
ΝΑΙ, είστε πρωτοετής για το ακαδ. έτος 2017-18.
7. Οι κύπριοι φοιτητές που εισήχθησαν με Παγκύπριες εξετάσεις στα Ελληνικά ΑΕΙ
νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας;
Θεωρούνται αλλοδαποί φοιτητές και για το λόγο αυτό, εφόσον έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό
θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων βάσει ειδικών διατάξεων στα Ελληνικά
ΑΕΙ , δεν νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.
8. Τι προβλέπεται για τους φoιτητές που έλαβαν ενδιάμεση αναστολή σπουδών για το ακαδ. έτος
2016 -17;
Εφόσον η ενδιάμεση αναστολή σπουδών πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Τμήματος στο
οποίο φοιτά ο υποψήφιος, θα ζητήσουμε την επίδοση του φοιτητή για το προηγούμενο ακαδ.
έτος (2015-16).
9. Τι προβλέπεται για την περίπτωση των παλιννοστούντων που δεν κατέχουν ειδική ταυτότητα
ομογενούς και η παλιννόστηση δεν αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης;
Μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό από δημόσιο φορέα που να
αποδεικνύει την παλιννόστηση. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος πρέπει να συντρέχει στο
πρόσωπο του υποψήφιου.
10.
Για τους πληγέντες του Δεκεμβρίου 2017 συντρέχει η προϋπόθεση για τη μοριοδότηση (10
μόρια) σύμφωνα με την παρ. Β.2.7. του Κεφ. Γ. της σχετικής Πρόσκλησης;
ΝΑΙ. Βάσει του αρθ.4 του Ν.4501/2017, στους Πληγέντες της παρ. Β.2.7. του Κεφ. Γ της Πρόσκλησης
περιλαμβάνονται και οι πληγέντες από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2017 των δήμων των Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και Πρεβέζης.
-------------------------------------------------------Ερωτήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης;

11.
Με ποιόν κωδικό και password μπαίνω για να κάνω αίτηση;
Χρησιμοποιείτε τον κωδικό και το συνθηματικό που έχετε πάρει από τη γραμματεία της σχολής σας
για να μπαίνετε στις διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ιστότοπου του Πανεπιστημίου
σας. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία ανάκτησης από τον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου σας ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Σχολή σας.
12.

Αν ξεχάσω ή δηλώσω κάποια ανακριβή στοιχεία, μπορώ να τα διορθώσω μετά την οριστική
υποβολή της δήλωσης;
Η αίτησή σας δύναται να τροποποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης. Υπάρχει πεδίο «Άρση Οριστικοποίησης». Μετά της 3/7/2018 και ώρα 16.00 η
αίτηση δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

13. Αν οι γονείς μου είναι διαζευγμένοι, τι ΑΦΜ δηλώνω;
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Θα πρέπει να δηλώσετε το ΑΦΜ το δικό σας και το ΑΦΜ του γονέα εφόσον σας δηλώνει ως
εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση 2016.
14. Πώς υπολογίζεται το εισόδημά μου και πώς είμαι βέβαιος ότι έχει υπολογιστεί σωστά;
Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί τα προηγούμενα
χρόνια στις δημόσιες αρχές. Εσείς το μόνο που κάνετε, είναι να καταχωρείτε τον ΑΦΜ σας και τον
ΑΦΜ των γονέων σας ή του/της συζύγου σας, ανάλογα. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων
και η ένταξη του αιτούντος σε μια έκ των τριών εισοδηματικών κατηγοριών , πραγματοποιείται με
αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με
τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία.
15. Πότε και που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά;
Το ΙΚΥ θα ορίσει ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και την ανακοίνωση του Προσωρινού
Πίνακας Κατάταξης. Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν ή αποσταλούν αποκλειστικά στο ΙΚΥ (Λ.
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).
-------------------------------------------------------Ερωτήσεις αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης;

16. Είμαι παντρεμένος και η μητέρα/πατέρας/αδελφός του/της συζύγου μου συγκατοικεί μαζί μας
και είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Εμπίπτω στη ρύθμιση Β.2.5;
ΝΑΙ, εάν το άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος στην
φορολογική δήλωση του/της συζύγου.
17. Είμαι προστατευόμενο μέλος οικογένειας όπου ο πατέρας/μητέρα πρόσφατα προέκυψε με
αναπηρία και είμαστε σε αναμονή απάντησης της Επιτροπής του ΚΕΠΑ. Δικαιούμαι να το
συμπεριλάβω ως κριτήριο μοριοδότησης στην αίτησή μου;
ΝΑΙ, αρκεί να έχει εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό όταν θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά.
18. Όσον αφορά το κοινωνικό κριτήριο "είμαι εξαρτώμενο μέλος σε οικογένεια με τρία τέκνα", θα
πρέπει και τα τρία τέκνα να είναι εξαρτώμενα μέλη;
Θα πρέπει στο Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος) του 2016 να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα
μέλη και τα τρία τέκνα προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει τα μόρια της τριτεκνίας.
19. Είμαι εξαρτώμενο μέλος (κατά τον Ν. 4172/2013) και έχω αδελφό/αδελφή που σπουδάζει, για
απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε Στρατιωτικές/Αστυνομική Σχολές ή σε Σχολή της Ακαδημίας του
Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. Εντάσσομαι στην κατηγορία Β.1.8. (5 μόρια);
Ναι, εφόσον ο/η αδελφός/αδελφή (ο οποίος είναι και αυτός εξαρτώμενο μέλος) σπουδάζει για
απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε τόπο εκτός της κύριας κατοικίας σας και της οικογένειας σας και
εκτός του τόπου όπου εσείς ή ο/η αδελφός/αδελφή σας ή η οικογένεια σας έχετε ακίνητη ιδιοκτησία
(πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).
20. Παρότι πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης και παρά τις προσπάθειές μου να
υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση, το σύστημα δεν την έκανε δεκτή. Τι προβλέπεται σε αυτή την
περίπτωση;
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Μπορείτε να υποβάλλετε άμεσα αίτημα στην Υπηρεσία στο ikywebsupport@iky.gr αναφέροντας τα
στοιχεία σας και περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα.
-------------
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