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«Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ επιμελών φοιτητών που ανήκουν ςε ευπαθείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ)
– ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2018-2019»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΕ ΕΝΣΑΕΙ
ε ςυνζχεια τθσ από 27-11-2020 ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων εξζταςθσ των 1.468 ενςτάςεων και με
αφορμι τισ επιςτολζσ διαμαρτυρίασ και δυςαρζςκειασ που μασ ζχουν αποςταλεί ι δθμοςιεφτθκαν ςτο
διαδίκτυο, διευκρινίηεται ότι όλεσ οι ενςτάςεισ ελζγχκθκαν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ςφνολο των ςτοιχειϊν του
φακζλου εκάςτου ενιςτάμενου, βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, των αρχϊν που διζπουν τθ λειτουργία τθσ
διοίκθςθσ, τον Κανονιςμό του προγράμματοσ (ΚΤΑ 99166/Ζ1/20.06.2019, ΦΕΚ 2555/Β/27.06/2019) και τθν
οικεία Πρόςκλθςθ (Α.Π. 22127/25-10-2019). Ειδικότερα:
1. Ελλείποντα δικαιολογητικά, ιτοι δικαιολογθτικά τα οποία δεν είχαν υποβλθκεί ζωσ τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά εκ των υςτζρων
προςκομιηόμενα εισ πρϊτον με τθν υποβολι ζνςταςθσ. φμφωνα με τον Κανονιςμό και τθν οικεία
πρόςκλθςθ (κεφ. Δ, παρ. 4) θ υποβολι ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν μετά τθν εκπνοι τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των αιτιςεων, δεν είναι επιτρεπτι. Οι αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των υποψθφίων επιβάλλεται να εφαρμόηονται ενιαία από τθ διοίκθςθ προσ όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Για τον λόγο αυτό θ διοίκθςθ υποχρεοφται να μθν δζχεται εκπροκζςμωσ τυχόν ελλείποντα
δικαιολογθτικά.
2. Κατ’ εξαίρεςθ των ανωτζρω, επιτρζπεται θ αποδοχι μόνο διευκρινιςτικών -των ήδη υποβληθζντωνεγγράφων. Η πλειοψθφία των 106 ενςτάςεων που ζγιναν αποδεκτζσ αφορά τθν αποδοχι διευκρινιςτικϊν επί ιδθ υποβλθκζντων ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων- εγγράφων.
3. Η διαδικαςία που ακολουκείται από το ΙΚΤ (παραλαβι, πρωτοκόλλθςθ, αρχειοκζτθςθ κ.τ.λ.) αποκλείει τθν
οποιαδιποτε απώλεια εγγράφων από το φάκελο των αιτοφντων και ςυνεπϊσ οι ιςχυριςμοί περί απϊλειασ
εγγράφων από το ΙΚΤ είναι αβάςιμοι. Εξ άλλου, θ πλειοψθφία των ενιςτάμενων ιςχυρίηεται ότι τα
ελλείποντα δικαιολογθτικά εκ παραδρομισ δεν είχαν αποςταλεί.
4. Η από 27-11-2020 ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων υπενκφμιηε το δικαίωμα των αιτοφντων να υποβάλουν
ζνςταςθ εντόσ 5 θμερϊν επί υποβλθκζντων πλιρωσ ςτοιχειοκετθμζνων φακζλων και καμία περίπτωςθ δεν
αποτελοφςε πρόςκλθςθ του ΙΚΤ για υποβολι ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν.

5. Οι περιπτϊςεισ εντάςεων για αφαίρεςη μορίων μοριοδοτοφμενησ ιδιότητασ, δεν είναι δυνατόν να γίνουν
αποδεκτζσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό του Προγράμματοσ και τθν οικεία Πρόςκλθςθ (Κεφ. Δ’ παρ 4).
6. Η από 3-11-2020 ανακοίνωςθ πρόςκλθςθσ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν υποψιφιων με ςειρά κατάταξθσ
από 5.731 ζωσ 10.834 εκδόκθκε, ςφμφωνα με τθν οικεία πρόςκλθςθ και τον κανονιςμό, προσ επίςπευςθ τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου για τθν κάλυψθ τυχόν κενϊν κζςεων υποτροφιϊν, χωρίσ να κίγονται οι υποψιφιοι με
ανϊτερθ ςειρά κατάταξθσ. τθν εν λόγω ανακοίνωςθ δεν περιλαμβάνονται περαιτζρω διευκρινίςεισ -πζραν
αυτϊν που είχαν ιδθ δοκεί και ςτουσ ενιςτάμενουσ με τθν από 23-4-2020 ανακοίνωςθ του ΙΚΤ. Ωσ εκ
τοφτου, ο ιςχυριςμόσ περί άνιςθσ μεταχείριςθσ των υποψθφίων επ’ ουδενί λόγω ευςτακεί.
Κατόπιν των ανωτζρω διευκρινίςεων, δεν δικαιολογείται καμία αμφιβολία αναφορικά με τθν ορκότθτα και τθν
διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ νομιμότθτασ, τθσ διαφάνειασ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ,
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ, παρότι θ επικυμία τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΤ είναι
για όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόδοςθ υποτροφιϊν ςτουσ αιτοφντεσ.
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