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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 2ων ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
«Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ επιμελϊν φοιτητϊν που ανήκουν ςε ευπαθείσ κοινωνικζσ ομάδεσ
(EKO) – ακαδημαϊκό ζτοσ 2018-2019»
Ανακοινϊνονται οι εξισ πίνακεσ:
α) 2οσ Πίνακασ Επιλεγζντων Τποψηφίων και
β) 2οσ Πίνακασ Μη Επιλζξιμων Αιτήςεων,
ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Πρόγραμμα Οικονομικισ Ενίςχυςθσ Επιμελϊν Φοιτθτϊν/τριϊν που ανικουν ςε
Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ) – ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018/19».
Οι ανωτζρω πίνακεσ αφοροφν το αποτζλεςμα του ελζγχου επιλεξιμότθτασ των αιτιςεων με ςειρά
κατάταξθσ από 5.731 ζωσ και 10.834 (Μοριοδότθςθ από 75 ζωσ και 70 μόρια) και ζχουν αναρτθκεί,
ταξινομθμζνοι βάςει του Αρικμοφ Πρωτοκόλλου τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εκάςτου υποψθφίου, ςτθν
ιςτοςελίδα του προγράμματοσ:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019
Oι υποψιφιοι, μποροφν να λάβουν και εξατομικευμζνθ πλθροφόρθςθ για τθν αίτθςι τουσ, ειςάγοντασ
Αρικμό Πρωτοκόλλου τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ (χωρίσ τθν θμερομθνία) και ΑΦΜ, μζςω τθσ
διαδικτυακισ εφαρμογισ ςτον ςφνδεςμο
http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml
Ενςτάςεισ κατά των ανωτζρω Πινάκων δφνανται να αςκθκοφν ενϊπιον του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
ΙΚΤ, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων ημερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα, ιτοι ζωσ
και τθν 01.04.2021 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενςτάςεισ (πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ και
τεκμθριωμζνεσ) υποβάλλονται ςτο ΙΚΤ (Σμιμα Τποτροφιϊν Προπτυχιακϊν πουδϊν, Λ. Εκνικισ
Αντιςτάςεωσ 41, 14234, Νζα Ιωνία), με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά – courier.
Διευκρινίηεται ότι όλεσ οι ενςτάςεισ κα ελεγχκοφν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ςφνολο των ςτοιχείων 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). Ελλείποντα δικαιολογθτικά, ιτοι δικαιολογθτικά τα
οποία δεν είχαν υποβλθκεί ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των φακζλων (4-12-2020), δεν
είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά εκ των υςτζρων προςκομιηόμενα εισ πρϊτον με τθν υποβολι
ζνςταςθσ (ςφμφωνα με τον Κανονιςμό και τθν οικεία πρόςκλθςθ Κεφ. Δ, παρ. 4). 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. Κατ’ εξαίρεςθ των ανωτζρω, επιτρζπεται θ αποδοχι
μόνο διευκρινιςτικϊν -των ιδθ υποβλθκζντων- εγγράφων.
Σο προςεχζσ διάςτθμα κα ξεκινιςει και θ διαδικαςία ζναρξθσ τθσ υποτροφίασ ςτουσ επιλεγζντεσ
υποψιφιουσ οι οποίοι κα ενθμερωκοφν ςχετικά με εξατομικευμζνθ θλεκτρονικι αλλθλογραφία και
παρακαλοφνται να ακολουκιςουν πιςτά τισ οδθγίεσ που κα τουσ δοκοφν.
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