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ΠΡΟΚΛΘΘ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-2019
ΑΠΟ ΣΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΤ)
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΠΡΑΞΘ
«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ –
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019»
που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) μζςω του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ 20142020».
-----ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ (θλεκτρονικι υποβολι): 20/12/2019, ϊρα: 15:00
-----Σο Μδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΛΚΤ), ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ υποτροφιϊν με τίτλο ««Πρόγραμμα
οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ακαδθμαϊκό ζτοσ
2018-2019» και δυνάμει του Κανονιςμοφ του Προγράμματοσ (υπ’ αρικμ. 99166/Η1/20.06.2019 απόφαςθ των
Τπουργϊν Παιδείασ και Κρθςκευμάτων (Τ.ΠΑΛ.Κ.) – Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ΦΕΚ 2555/τ.Β’/27.06.2019),
προκθρφςςει για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, προπτυχιακζσ υποτροφίεσ για επιμελείσ φοιτιτριεσ και
φοιτθτζσ όλων των Σμθμάτων/χολϊν των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων τθσ Ελλάδοσ (Πανεπιςτιμια
και ΣΕΛ), ωσ ακολοφκωσ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ
Σο ΛΚΤ προκθρφςςει προπτυχιακζσ υποτροφίεσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, ο αρικμόσ των οποίων
εκτιμάται ςε 3.771 και αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ φοιτθτϊν που διακζτουν χαμθλά ειςοδιματα ϊςτε να
ολοκλθρϊςουν ζγκαιρα τισ ςπουδζσ τουσ και ςτθ διαςφάλιςθ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθν Σριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ προςϊπων που ανικουν ςε Ευπακείσ και άλλεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ
1.

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποτροφίασ ζχουν οι Ζλλθνεσ και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτθτζσ και
φοιτιτριεσ όλων των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων, Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν και
Ανϊτατων χολϊν Καλϊν Σεχνϊν τθσ Χϊρασ, εφόςον πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
(α) Σο Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμά τουσ κατά το προθγοφμενο τθσ υποτροφίασ φορολογικό ζτοσ 2017 δεν
υπερβαίνει το ποςό των επτά χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (7.500,00 €) βάςει φορολογικισ διλωςθσ ςτθν
οποία ο Τποψιφιοσ περιλαμβάνεται ωσ Τπόχρεοσ ι Εξαρτϊμενο Μζλοσ.
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ΛΚΤ ι άλλου Δθμόςιου ι
ιδιωτικοφ φορζα για οποιαδιποτε αιτία.
(γ) Δεν είναι πτυχιοφχοι ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ ΑΕΛ.
(δ) Δεν διαμζνουν ςε φοιτθτικι εςτία και δεν τουσ παρζχεται ςτζγαςθ από το ΑΕΛ όπου φοιτοφν ι άλλο
φορζα.
(ε) Δεν ζχουν υπερβεί, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018–2019, το προβλεπόμενο από τον Κανονιςμό
πουδϊν χρονικό όριο των εξαμινων φοίτθςθσ που απαιτείται για τθ λιψθ πτυχίου
ςτ) Ζχουν επιτφχει ςτο εξιντα τοισ εκατό (60%) των μακθμάτων του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν
του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ που προθγείται τθσ υποτροφίασ (2017-2018), πλθν των πρωτοετϊν.
2.

3.

Δεν δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ:
(α)
Οι φοιτθτζσ τρατιωτικϊν και Αςτυνομικϊν χολϊν, των Ακαδθμιϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ
και τθσ Πυροςβεςτικισ κακϊσ και του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.)
(β) Οι φοιτθτζσ που ζχουν ειςαχκεί ςτα ΑΕΛ ςε ειδικό αρικμό κζςεων και ςε ποςοςτό επιπλζον του
αρικμοφ ειςακτζων, βάςει ειδικϊν διατάξεων και ςυγκεκριμζνα:
(i) τα Σζκνα των Ελλινων Εξωτερικοφ,
(ii) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείσ και
(iii) οι Τπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείσ και Ομογενείσ),
όπωσ οι κατθγορίεσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν Τ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
Οι κατωτζρω όροι ζχουν τθν αντιςτοίχωσ αναφερόμενθ ζννοια:
(α) Τποψιφιοσ: Ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια που υποβάλει αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ ςτο πλαίςιο
του παρόντοσ προγράμματοσ.
(β) Εξαρτϊμενα Μζλθ: Σα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.
4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του
Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».
(γ) Μζλθ Οικογζνειασ του Τποψιφιου: Όςα πρόςωπα εμφανίηονται ωσ Τπόχρεοι ι Εξαρτϊμενα
Μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Τποψιφιου, ςτθ φορολογικι διλωςθ για το φορολογικό ζτοσ
2017 ςτθν οποία ο Τποψιφιοσ είναι υπόχρεοσ ι Εξαρτϊμενο Μζλοσ.
(δ) Ετιςιο Οικογενειακό Ειςόδθμα: Σο ειςόδθμα επιβολισ ειςφοράσ του προθγοφμενου τθσ
υποτροφίασ φορολογικοφ ζτουσ 2017 το οποίο αντιςτοιχεί ςε φορολογικι διλωςθ ςτθν οποία ο
Τποψιφιοσ είναι Τπόχρεοσ ι Εξαρτϊμενο Μζλοσ.
(ε) Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα: Σο πθλίκο που προκφπτει από τθ διαίρεςθ του Ετιςιου Οικογενειακοφ
Ειςοδιματοσ με τα Μζλθ τθσ Οικογζνειασ του Τποψιφιου. τθν περίπτωςθ αυτοτελϊν
φορολογικϊν δθλϊςεων φορολογικοφ ζτουσ 2017 ςτισ οποίεσ ο Τποψιφιοσ είναι Τπόχρεοσ ι
Εξαρτϊμενο Μζλοσ, ο υπολογιςμόσ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ γίνεται για κάκε υποβλθκείςα
φορολογικι διλωςθ και λαμβάνεται υπ’ όψιν το υψθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα.
(ςτ) Μονογονεϊκι Οικογζνεια: Θ οικογζνεια όπου ζνασ γονζασ αςκεί ι αςκοφςε τθν επιμζλεια ζωσ τθν
ενθλικίωςθ του τζκνου, για τουσ κάτωκι λόγουσ: α) δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ, ι β) παιδιά
εκτόσ γάμου αναγνωριςμζνα ι μθ, ι γ) υιοκεςία από ζναν γονζα ι δ) ο ζνασ γονζασ ζχει
αποβιϊςει.
(η) Σόποσ Μόνιμθσ Κατοικίασ: Θ Περιφερειακι Ενότθτα όπου κατοικεί μόνιμα ο Τποψιφιοσ και οι
γονείσ του εφόςον είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ ι ο ςφηυγοσ εφόςον είναι ζγγαμοσ, με εξαίρεςθ (α) τισ
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νθςιωτικζσ περιφζρειεσ, όπου ωσ Σόποσ Μόνιμθσ Κατοικίασ
νοείται
το νθςί και (β) τισ
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Αττικισ -πλθν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Νιςων- όπου ωσ Σόποσ
Μόνιμθσ Κατοικίασ νοείται το ςφνολο τθσ Αττικισ.
(θ) Πλθγζντεσ από τισ πρόςφατεσ φυςικζσ καταςτροφζσ: Φοιτθτζσ που είναι πλθγζντεσ οι ίδιοι ι θ
οικογζνεια τουσ από φυςικζσ καταςτροφζσ ι ζχουν δθλωκεί οι ίδιοι ι θ οικογζνεια τουσ ωσ
Πυρόπλθκτοι περιοχϊν που επλιγθςαν από πυρκαγιζσ κατά το ζτοσ 2018 ι 2019 και ζχουν λάβει
οι ίδιοι ι οι γονείσ τουσ αν είναι εξαρτϊμενα μζλθ ι ο ςφηυγοσ εφόςον είναι ζγγαμοι, ζκτακτθ
οικονομικι ενίςχυςθ για πλθγζντεσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ φυςικζσ καταςτροφζσ/πυρκαγιζσ.
(κ) ΙΚΤ: Σο Μδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν.
(ι) Δ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΛΚΤ.
(ια) Τ.ΠΑΙ.Θ.: Σο Τπουργείο Παιδείασ και Κρθςκευμάτων.
(ιβ) ΑΦΜ: Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου
(ιγ) ΑΜΚΑ: Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
(ιδ) Πρόςκλθςθ: Μία ι περιςςότερεσ προςκλιςεισ υποβολισ αιτιςεων, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
απόφαςθσ, ο οποίεσ καταρτίηονται με απόφαςθ του Δ, και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ
(www.iky.gr) και ςτθν διαδικτυακι διεφκυνςθ: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ
Αϋ.

Ειςοδθματικά κριτιρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Τποψιφιοι με Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα ζωσ δφο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ
(€ 2.500,00).
Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Τποψιφιοι με Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα ζωσ πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€ 5.000,00).
Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Τποψιφιοι με Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα ζωσ επτά χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ
(€ 7.500,00).
Σα μόρια των περιπτϊςεων Α1, Α2, Α3 δεν ακροίηονται.
Ο ζλεγχοσ των ειςοδθματικϊν κριτθρίων και θ ζνταξθ των Τποψιφιων ςε μια από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ
πραγματοποιείται με αυτόματθ διαςφνδεςθ/διαλειτουργικότθτα του ςχετικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ
του Τπουργείου Παιδείασ και Κρθςκευμάτων με τα αρχεία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, από
όπου αντλοφνται τα ςχετικά ςτοιχεία ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ιδ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 του Ν.
4174/2013 ) που προςτζκθκε με το άρκρο 60 του Ν. 4415/2016.
Β'. Κοινωνικά Κριτιρια
B.1.

Οικογενειακι κατάςταςθ.

Τποψιφιοσ που είναι:
Β.1.1

Γονζασ με τζςςερα τζκνα και άνω (εξαρτϊμενα ι μθ), λαμβάνει 12 μόρια.

Β.1.2

Γονζασ με τρία τζκνα (εξαρτϊμενα ι μθ), λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3

Γονζασ Μονογονεϊκισ Οικογζνειασ, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.4

Εξαρτϊμενο Μζλοσ γονζα με τζςςερα τζκνα και άνω (εξαρτϊμενα ι μθ), λαμβάνει 8 μόρια.

Β.1.5

Εξαρτϊμενο Μζλοσ γονζα με τρία τζκνα (εξαρτϊμενα ι μθ), λαμβάνει 4 μόρια.
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Β.1.6

Εξαρτϊμενο Μζλοσ Μονογονεϊκισ Οικογζνειασ λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7

Ορφανόσ από δφο γονείσ, εφόςον δεν ζχει υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, λαμβάνει 6 μόρια.

Ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ γζννθςθσ και ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ
του 25ου ζτουσ κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου 2019. Ο υπολογιςμόσ αυτόσ ιςχφει για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
λαμβάνεται υπόψθ θ θλικία του Τποψιφιου.
Β.1.8 Εξαρτϊμενο Μζλοσ με ζνα ι περιςςότερα αδζλφια που ςποφδαηαν κατά το ακαδ. ζτοσ 2018-2019 -ωσ
προπτυχιακοί φοιτθτζσ ςε ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ- εκτόσ του Σόπου Μόνιμθσ Κατοικίασ τουσ και εκτόσ του τόπου όπου
ο Τποψιφιοσ και τα εν λόγω αδζλφια του ι οι γονείσ τουσ διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ κυριότθτα ι
επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.
Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κοινωνικϊν κριτθρίων ιςχφουν τα εξισ:
(α) Σα μόρια δεν ακροίηονται ςτισ κατθγορίεσ Β.1.1, Β.1.2 , Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5.
(β) Οι κατθγορίεσ Β.1.6 και Β.1.7 αντιςτοίχωσ μποροφν να ακροιςτοφν με μία από τισ κατθγορίεσ Β.1.4 ι Β.1.5.
(γ) Σα μόρια των κατθγοριϊν Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν ακροίηονται με τα μόρια τθσ κατθγορίασ Β.1.7.
Β.2. Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ)
1.

Ο Τποψιφιοσ που:
Β.2.1

Ζχει ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 50% λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.2

Ζχει ειςαχκεί ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ χωρίσ εξετάςεισ ωσ πάςχων από ςοβαρζσ αςκζνειεσ
δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 35 Ν. 3794/2009 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 13 Ν.
4452/2017, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.3

Είναι (α) μζλοσ τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ τθσ Κράκθσ, (β) Ρομά, (γ) παλιννοςτιςασ, ι
(δ) πρόςφυγασ, λαμβάνει 20 μόρια.

2.
3.
4.

Β.2.4

Είναι α) απεξαρτθμζνοσ από ουςίεσ, β) φυλακιςμζνοσ ι πρϊθν φυλακιςμζνοσ ι γ) οροκετικόσ,
λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.5

Είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ με γονείσ ι/και αδζλφια με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%,
λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6

Ζχει ςφηυγο ι/και τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.7

Είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ ι γονζασ οικογζνειασ πλθγζντων από πρόςφατεσ φυςικζσ καταςτροφζσ,
λαμβάνει 10 μόρια.

Τποψιφιοσ που εμπίπτει ςε περιςςότερεσ από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάκε μία
χωριςτά, με εξαίρεςθ τισ κατθγορίεσ Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν ακροίηονται.
Θ μοριοδότθςθ των υποπεριπτϊςεων τθσ κατθγορίασ Β.2.3 γίνεται διαηευκτικά και ςυνεπϊσ Τποψιφιοσ
που ενδεχομζνωσ εμπίπτει ςε περιςςότερεσ από αυτζσ λαμβάνει 20 μόρια.
Θ ιδιότθτα του παλιννοςτιςαντοσ ι του πρόςφυγα πρζπει να ςυντρζχει ςτο πρόςωπο του Τποψιφιου.

Γ: πουδζσ εκτόσ Σόπου Μόνιμθσ Κατοικίασ
Λαμβάνει 30 μόρια ο Τποψιφιοσ που ςπουδάηει εκτόσ του Σόπου Μόνιμθσ Κατοικίασ του και του τόπου όπου ο
ίδιοσ ι οι γονείσ του, εφόςον είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ, ι ο ςφηυγοσ εφόςον είναι ζγγαμοσ, διακζτουν κατοικία
κατά πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΘ
1.
I.

Θλεκτρονικι αίτθςθ:
Οι Τποψιφιοι οφείλουν, το αργότερο ζωσ τθν Παραςκευι, 20/12/2019, ϊρα: 15:00, να υποβάλλουν
αίτθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι (οριςτικι υποβολι), με ςυμπλθρωμζνα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
χωρίσ καμία παράλειψθ, μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του Τ.ΠΑΛ.Κ, ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ:
https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr θ οποία κα τεκεί ςε λειτουργία τθν Σετάρτθ, 4/12/2019.
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι απαιτείται θ διλωςθ των παρακάτω ςτοιχείων:
 Ο ιδρυματικόσ λογαριαςμόσ του Τποψιφιου, ιτοι το όνομα χριςτθ (username) και ο κωδικόσ
(password) που χρθςιμοποιεί ο Τποψιφιοσ για τθν είςοδο του ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα του
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ όπου είναι εγγεγραμμζνοσ,
 ΑΦΜ και AMKA του Τποψιφιου,
 Εφόςον ο Τποψιφιοσ είναι Εξαρτϊμενο μζλοσ, ΑΦΜ των γονζων ςτθν φορολογικι διλωςθ
φορολογικοφ ζτουσ 2017 των οποίων ο Τποψιφιοσ είναι εξαρτϊμενο μζλοσ ι
 ΑΦΜ του/τθσ ςυηφγου εφόςον ο Τποψιφιοσ κατά το ζτοσ 2017 ιταν ζγγαμοσ.

II.
III.
IV.

V.

Θ θλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986 και δεν δφναται να διορκωκεί ι
να τροποποιθκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κακ' οιονδιποτε τρόπο –ακόμθ και εκ των υςτζρων-, ανακριβισ
καταχϊριςθ ι απόκρυψθ ςτοιχείων, θ Αίτθςθ απορρίπτεται.
Με τθν θλεκτρονικι Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ παρζχεται θ ςυναίνεςθ του αιτοφντοσ για τθν
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μζςω των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ φοίτθςθσ του Τποψθφίου
και του Εκνικοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν επαλικευςθ των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων.
Θ θλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψιφιοσ:
 ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και του
Κανονιςμοφ του Προγράμματοσ (απόφαςθ 99166/Η1/20.06.2019, ΦΕΚ 2555/τ.Β’/27.06.2019),
 όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ είναι αλθκι και ζχουν ελεγχκεί για τθν ακρίβεια τουσ,
 ςυναινεί για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μζςω των
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ φοίτθςθσ του Τποψθφίου και του Εκνικοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν
επαλικευςθ των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων,
 κα προςκομίςει ςτο ΛΚΤ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, , οποιοδιποτε δικαιολογθτικό του
ηθτθκεί για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αίτθςθσ και του παραδοτζου, εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα τεκεί από
το ΛΚΤ και ςτθν μορφι και με τον τρόπο που κα του ηθτθκεί.
 δεν λαμβάνει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εν λόγω υποτροφίασ (1/10/2018 ζωσ 30/6/2019), υποτροφία
του ΛΚΤ ι άλλου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ φορζα, από οποιαδιποτε αιτία,
 δεν είναι πτυχιοφχοσ ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ ΑΕΛ,
 δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ που δεν δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ για χοριγθςθ υποτροφίασ,
όπωσ προςδιορίηονται ςτο Κεφαλαίο Βϋ «Όροι και προχποκζςεισ» τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
 ςε περίπτωςθ που καταςτεί δικαιοφχοσ και ειςπράξει το ςφνολο τθσ υποτροφίασ, κα παραιτθκεί
αμζςωσ του δικαιϊματοσ είςπραξθσ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019.
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 ςε περίπτωςθ που λάβει το ςτεγαςτικό επίδομα για το ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2018-2019 πριν τθν
αποπλθρωμι τθσ υποτροφίασ, κα ενθμερϊςει αμζςωσ το ΛΚΤ,
 ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο λάβει το ςτεγαςτικό επίδομα και το ςυνολικό ποςό τθσ
υποτροφίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, κα επιςτρζψει αμζςωσ το ςτεγαςτικό επίδομα.
2.

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΘ

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, καταρτίηεται αυτομάτωσ μζςω του
προαναφερόμενου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του Τ.ΠΑΛ.Κ. και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ
(www.iky.gr) ο Πίνακασ Κατάταξθσ με τα μόριά που ςυγκζντρωςαν οι υποψιφιοι, βάςει τθσ θλεκτρονικισ
Αίτθςθσ-Τπεφκυνθσ Διλωςθσ τουσ, κατά φκίνουςα ςειρά.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, προκρίνεται ο Τποψιφιοσ με το χαμθλότερο Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα.
3.

ΑΙΣΘΘ Ε ΕΝΣΤΠΘ ΜΟΡΦΘ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ – ΖΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ

Μετά τθν ανάρτθςθ του Πίνακα Κατάταξθσ το ΛΚΤ, με ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα
του, προκειμζνου να διενεργιςει ζλεγχο επιλεξιμότθτασ, , καλεί τουσ πρϊτουσ κατά ςειρά Τποψιφιουσ που
αναφζρονται ςτον Πίνακα Κατάταξθσ και ειδικότερα αρικμό ίςο με τισ υποτροφίεσ που κα χορθγθκοφν,
προςαυξθμζνο κατά ποςοςτό που κα ορίςει το Δ, κατά περίπτωςθ, να προςκομίςουν εντόσ προκεςμίασ που
κζτει το Δ, εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ τθν θλεκτρονικι Αίτθςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ με αρικμό
πρωτοκόλλου), ςυνοδευόμενθ από όςα δικαιολογθτικά αναγράφονται ςε αυτιν. υγκεκριμζνα, οι Τποψιφιοι
κα κλθκοφν να υποβάλλουν:
3.1 Εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ τθν θλεκτρονικι Αίτθςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ με αρικμό
πρωτοκόλλου).
3.2 Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου (ςε ιςχφ).
3.3 Βεβαίωςθ του Σμιματοσ/χολισ του Τποψιφιου για τον τρόπο ειςαγωγισ και το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ
ςτο ΑΕΛ, ενδεχόμενεσ μετεγγραφζσ, το τρζχον ζτοσ ςπουδϊν και τον ςυνολικό αρικμό εξαμινων του
προγράμματοσ ςπουδϊν κακϊσ και τθν επιτυχι εξζταςθ τουλάχιςτον ςτο 60% των προβλεπόμενων ςτο
ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν μακθμάτων του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018 (ςφμφωνα με το
«υπόδειγμα βεβαίωςθσ» του παραρτιματοσ 1 τθσ πρόςκλθςθσ).
3.4 Βεβαίωςθ περί μθ διαμονισ ςε Φοιτθτικι Εςτία και περί μθ παροχισ ςτζγαςθσ από το ΑΕΛ ι άλλο φορζα
για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 (πρζπει να ζχει εκδοκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ).
3.5 Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του Τποψιφιου -εφόςον δεν είναι ζγγαμοσ οφτε Εξαρτϊμενο Μζλοσ- ι
βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων του Τποψιφιου -εφόςον είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ- ι βεβαίωςθ
μόνιμθσ κατοικίασ του Τποψθφίου και του/τθσ ςυηφγου του -εφόςον είναι ζγγαμοσ- (οι βεβαιϊςεισ
μόνιμθσ κατοικίασ πρζπει να ζχουν εκδοκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ).
3.6 Διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 2017 (Ζντυπο Ε1) του Τποψιφιου -εφόςον δεν είναι ζγγαμοσ οφτε
Εξαρτϊμενο Μζλοσ- ι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 2017 (Ζντυπο Ε1) του γονζα ςτον οποίο ο
Τποψιφιοσ είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ ι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 2017 του Τποψθφίου και του/τθσ
ςυηφγου του, εφόςον είναι ζγγαμοσ.
τισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ Εντφπου Ε1 προςκομίηεται αντ’ αυτοφ Τπεφκυνθ
Διλωςθ (Τ/Δ) του ν.1599/1986 περί μθ φπαρξθσ ειςοδθμάτων και υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ
διλωςθσ 2017, ςφμφωνα με το «υπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ» του παραρτιματοσ 2 τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
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3.7 Εκτφπωςθ βεβαίωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ζντυπο Ε9) του Τποψιφιου
των γονζων του -εφόςον
είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ- ι του ςυηφγου και των τζκνων του -εφόςον είναι ζγγαμοσ-. Οι ανωτζρω
βεβαιϊςεισ (Ε9) πρζπει να ζχουν εκδοκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και
υποβάλλεται μόνον από τουσ Τποψιφιουσ οι οποίοι μοριοδοτοφνται με 30 μόρια λόγω του ότι
ςπουδάηουν εκτόσ του Σόπου Μόνιμθσ Κατοικίασ τουσ και του τόπου όπου οι ίδιοι ι οι γονείσ τουσ -εφόςον
είναι Εξαρτϊμενα Μζλθ- ι ο ςφηυγοσ -εφόςον είναι ζγγαμοι- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ κυριότθτα ι
επικαρπία.
τισ περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ Εντφπου Ε9 (άτομα που δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ακίνθτθ περιουςία),
προςκομίηεται αντ’ αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 περί μθ φπαρξθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και
υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9, ςφμφωνα με το «υπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ» του
παραρτιματοσ 3 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
3.8 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του υποψθφίου ι αντίςτοιχο ζγγραφο αλλοδαπισ Αρχισ, το
οποίο ζχει εκδοκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ.
Κατά περίπτωςθ υποβάλλονται τα κάτωκι:
3.9 Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου που αφορά ςε γονζα ι εξαρτϊμενο μζλοσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ (Β.1.3
και Β1.6 του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ):
α) δικαςτικι απόφαςθ δυνάμει τθσ οποίασ ζνασ γονζασ αςκεί ι αςκοφςε τθν επιμζλεια ζωσ τθν
ενθλικίωςθ του τζκνου κακϊσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 ότι ο γονζασ δεν είναι ζγγαμοσ
και δεν ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, ι
β)

Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 ότι ο γονζασ δεν είναι ζγγαμοσ και δεν ζχει ςυνάψει ςφμφωνο
ςυμβίωςθσ κακϊσ και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του Τποψθφίου ςε περίπτωςθ που είναι μθ
αναγνωριςκζν τζκνο εκτόσ γάμου και δεν προκφπτει από το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ
κατάςταςθσ, ι

γ) Σελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ υιοκεςίασ από ζναν γονζα κακϊσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ του
ν.1599/1986 ότι ο γονζασ δεν είναι ζγγαμοσ και δεν ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ ι
δ) λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του ενόσ γονζα, ςε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ είναι ορφανόσ από ζναν
γονζα κακϊσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 ότι ο γονζασ δεν είναι ζγγαμοσ και δεν ζχει
ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ.
3.10 Λθξιαρχικζσ πράξεισ κανάτου των γονζων, ςε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ είναι ορφανόσ από δφο
γονείσ. Τποβάλλεται μόνον από τουσ Τποψιφιουσ οι οποίοι, κατά διλωςι τουσ, πλθροφν το κοινωνικό
κριτιριο Β.1.7 του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
3.11 Βεβαίωςθ ότι αδελφόσ του Τποψιφιου ιταν προπτυχιακόσ φοιτθτισ ςε ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ κατά το ακαδ.
ζτοσ 2018/19. Τποβάλλεται μόνον από τουσ Τποψιφιουσ οι οποίοι, κατά διλωςι τουσ, πλθροφν το
κοινωνικό κριτιριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
3.12 Εκτφπωςθ βεβαίωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ζντυπο Ε9) των αδελφϊν του Τποψιφιου -φοιτθτϊν
εξαρτωμζνων μελϊν- Οι ανωτζρω βεβαιϊςεισ (Ε9) πρζπει να ζχουν εκδοκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι
τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και υποβάλλονται μόνον από τουσ Τποψιφιουσ οι οποίοι, κατά διλωςι τουσ,
πλθροφν το κοινωνικό κριτιριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
τισ περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ Εντφπου Ε9 (άτομα που δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ακίνθτθ περιουςία),
προςκομίηεται αντ’ αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 περί μθ φπαρξθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και
υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9, ςφμφωνα με το «υπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ» του
παραρτιματοσ 3 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
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3.13 Γνωμάτευςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ
ΚΕΠΑ με το απαιτοφμενο
ποςοςτό αναπθρίασ και τθν χρονικι διάρκειά τθσ ι αντίςτοιχθ Γνωμάτευςθ από Πρωτοβάκμιεσ
Τγειονομικζσ Επιτροπζσ Νομαρχιϊν, Περιφερειϊν ι Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι από Ανϊτατεσ
Τγειονομικζσ Επιτροπζσ τρατοφ, Ναυτικοφ, Αεροπορίασ και Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτθν περίπτωςθ που
ζχει αναγνωριςκεί ποςοςτό αναπθρίασ επ' αόριςτο πριν τθν 01.09.2011. Τποβάλλεται μόνον από τουσ
Τποψιφιουσ για τουσ οποίουσ, κατά διλωςι τουσ, ςυντρζχει τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα
κοινωνικά κριτιρια του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ: Β.2.1, Β.2.5 και, Β.2.6.
3.14 Βεβαίωςθ τθσ Δθμοτικισ ι άλλθσ Δθμόςιασ Αρχισ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ χοριγθςθ ςτον ίδιο (αν
είναι γονζασ) ι ςτθν οικογζνειά του, αν είναι Εξαρτϊμενο Μζλοσ, ζκτακτθσ ενίςχυςθσ για τισ πρόςφατεσ
φυςικζσ καταςτροφζσ/πυρκαγιζσ.
3.15 Κάρτα αςφλου ι αίτθςθ χοριγθςθσ αςφλου ι αντίςτοιχο Ελλθνικό δθμόςιο ζγγραφο, ςτθν περίπτωςθ
που ο υποψιφιοσ, κατά διλωςι του, είναι πρόςφυγασ (κριτιριο Β2.3.δ του κεφ. Γ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ).
3.16 Αντίγραφο του ειδικοφ δελτίου ταυτότθτασ ομογενοφσ που ζχει εκδοκεί από το Τπουργείο Δθμόςιασ
Σάξθσ, ςε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ, κατά διλωςι, του είναι παλιννοςτιςασ (κριτιριο Β.2.3.γ του
κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ).
3.17 Βεβαίωςθ από τθν ΠΑΝΟΕΡ, για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του Ρομά (κριτιριο Β.2.3.β του κεφαλαίου Γ
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ).
3.18 Πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του Ζλλθνα πολίτθ που ανικει ςτθ
Μουςουλμανικι Μειονότθτα Κράκθσ (κριτιριο Β.2.3.α του κεφαλαίου Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ).
3.19 Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου Β.2.4 του κεφ. Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ:
α)

β)

γ)

Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του απεξαρτθμζνου: Αποδεικτικό απεξάρτθςθσ/Βεβαίωςθ από
κεςμοκετθμζνο φορζα Δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα απεξάρτθςθσ (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΚΕ.Α. ι από άλλεσ
κεραπευτικζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ από το
Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) ότι το άτομο ολοκλιρωςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ
από τοξικζσ ι άλλεσ ουςίεσ ι Βεβαίωςθ απεξάρτθςθσ από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. µε τθν προχπόκεςθ ο
φορζασ που εκδίδει τθν Βεβαίωςθ αυτι να ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ από Δθμόςια Αρχι τθσ
χϊρασ αυτισ.
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του φυλακιςμζνου ι πρϊθν φυλακιςμζνου: Βεβαίωςθ ι
Αποφυλακιςτιριο αντιςτοίχωσ (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιςτιριο από χϊρεσ Ε.Ε. ςυνοδευόμενο
από επίςθμθ μετάφραςθ).
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του οροκετικοφ Βεβαίωςθ Δθμόςιου Νοςοκομείου

Σο ΙΚΤ διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου επιλεξιμότθτασ, να αναηθτιςει
αυτεπαγγζλτωσ ι να ηθτιςει από τουσ Τποψιφιουσ οποιοδιποτε πρόςκετο δικαιολογθτικό κρίνει ςκόπιμο.
4.

5.

τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ προκφπτει ανακριβισ ι λανκαςμζνθ καταχϊριςθ ςτοιχείων ι απόκρυψθ
αυτϊν ι θ εκτυπωμζνθ Αίτθςθ δεν φζρει υπογραφι του Τποψθφίου ι αρικμό πρωτοκόλλου
(οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ) ι υποβλθκεί εκπροκζςμωσ ι/και δεν ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά ι δεν πλθροί τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ ι δεν τεκμθριϊνεται ιδιότθτα που δθλϊκθκε και μοριοδοτικθκε (κοινωνικόοικονομικό κριτιριο), θ Αίτθςθ απορρίπτεται ωσ μθ επιλζξιμθ και αντικακίςταται από αντίςτοιχθ του
πίνακα επιλαχόντων με ςειρά προτεραιότθτασ.
Με απόφαςθ του Δ οι επιλζξιμεσ Αιτιςεισ εγκρίνονται και αναρτϊνται ςε Πίνακα Επιλεγζντων και Πίνακα
Επιλαχόντων Τποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά και οι μθ επιλζξιμεσ ςε Πίνακα Μθ Επιλζξιμων αιτιςεων.
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6.

7.
8.

ΑΔΑ: 9ΩΓΜ4653ΠΣ-ΦΥ5
Οι Πίνακεσ Επιλεγζντων και Επιλαχόντων Τποψθφίων και ο Πίνακασ
Μθ Επιλζξιμων αιτιςεων
δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ (www.iky.gr).
Ενςτάςεισ κατά των ανωτζρω Πινάκων αςκοφνται ενϊπιον του Δ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από
τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ. Οι ενςτάςεισ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι, οπότε το εμπρόκεςμό τουσ κρίνεται βάςει τθσ
θμερομθνίασ που αναφζρεται ςτθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρζπονται ενςτάςεισ κατά τθσ
Πρόςκλθςθσ και του Πίνακα Κατάταξθσ.
Ακολοφκωσ το ΛΚΤ προβαίνει ςτισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν ζναρξθ και τθν καταβολι των
υποτροφιϊν ςτουσ δικαιοφχουσ Τποψιφιουσ.
Σο Δ δφναται να επαναλάβει τθν ανωτζρω διαδικαςία ι μζροσ τθσ, όςεσ φορζσ κρίνει αναγκαίο για τθν
χοριγθςθ μεγαλφτερου αρικμοφ υποτροφιϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

1.

Ωφελοφμενοι του παρόντοσ προγράμματοσ είναι οι Τποψιφιοι που ςυγκεντρϊνουν τον υψθλότερο
αρικμό μορίων ςτον Πίνακα Επιλεγζντων Τποψθφίων, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ υποτροφιϊν
που κα οριςκεί. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, θ υποτροφία χορθγείται ςτον Τποψιφιο με το χαμθλότερο
Κατά Κεφαλιν Ειςόδθμα.

2.

Οι ωφελοφμενοι λαμβάνουν τθν υποτροφία υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα υποβάλουν ςτο ΛΚΤ, εντόσ
προκεςμίασ που τίκεται από το ΛΚΤ και ςτθν μορφι και με τον τρόπο που κα τουσ υποδειχτεί:
 βεβαίωςθ του Σμιματοσ/χολισ όπου φοιτοφν, για τθν επιτυχι εξζταςθ τουλάχιςτον ςτο 65% των
μακθμάτων του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, που προβλζπονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν κακϊσ
και αυτϊν που δθλϊκθκαν από τουσ ίδιουσ, ςφμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωςθσ» που
περιλαμβάνεται ςτθν Πρόςκλθςθ (Σελικό Παραδοτζο), ςφμφωνα με το «Τπόδειγμα βεβαίωςθσ
τελικοφ παραδοτζου» του παραρτιματοσ 4 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και
 βεβαίωςθ από το αρμόδιο όργανο του Σμιματοσ/χολισ τουσ, ότι είναι δικαιοφχοι (ζχουν λάβει ι κα
λάβουν) ι δεν είναι δικαιοφχοι του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019.

3.

Θ μορφι, οι προκεςμίεσ και ο τρόποσ υποβολισ των ανωτζρω παραδοτζων, ορίηονται από το ΛΚΤ και
γνωςτοποιοφνται ςτον Τπότροφο μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθν διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που δθλϊκθκε από τον Τποψιφιο και αναγράφεται ςτθν εκτυπωμζνθ
θλεκτρονικι αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ με αρικμό πρωτοκόλλου).

4.

Προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ υποτροφίασ αποτελεί θ ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ του ΛΚΤ και του
Τποτρόφου, ςτθν οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεϊςεισ του από τθ χοριγθςθ τθσ
υποτροφίασ. Θ παραβίαςθ οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, του Κανονιςμοφ και τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ -εκτόσ των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ- παρζχει ςτο ΛΚΤ το δικαίωμα να διακόψει τθν
υποτροφία και να αναηθτιςει τθν υποτροφία κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 133397/Β2/12-08-2016 (Βϋ 2628). Θ επίκλθςθ ανωτζρασ
βίασ κρίνεται από το Δ.. κατόπιν ζγκαιρθσ πλιρωσ αιτιολογθμζνθσ και τεκμθριωμζνθσ αίτθςθσ του
υποτρόφου, οποίοσ φζρει το ςχετικό βάροσ απόδειξθσ και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά
δθμόςια ζγγραφα.
Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε απρόβλεπτθ και ζκτακτθ κατάςταςθ ι ςυμβάν, πζραν του ελζγχου του
Τποτρόφου που τον εμποδίηει βεβαιωμζνα να ολοκλθρϊςει μία ι περιςςότερεσ υποχρεϊςεισ του και
ιταν αδφνατο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, να αποτραπεί ακόμθ και με ενζργειεσ άκρασ επιμζλειασ και
ςφνεςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ ΑΔΑ: 9ΩΓΜ4653ΠΣ-ΦΥ5
1.

Οι υποτροφίεσ χορθγοφνται για διάςτθμα εννζα (9) μθνϊν (από τον Οκτϊβριο ζωσ και τον Λοφνιο του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019) ςε θμερομθνίεσ που κα αποφαςίηονται από το ΛΚΤ και ανζρχονται ςε
(α) Σριακόςια ογδόντα ευρϊ (380,00) Ευρϊ μθνιαίωσ για τουσ Τποτρόφουσ που ςπουδάηουν εκτόσ του
Σόπου Μόνιμθσ Κατοικίασ τουσ και
(β) Διακόςια (200,00) Ευρϊ μθνιαίωσ για τουσ λοιποφσ Τποτρόφουσ.

2.

3.

ε περίπτωςθ που ο Τπότροφοσ λάβει ςτεγαςτικό επίδομα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 πριν τθν
αποπλθρωμι τθσ υποτροφίασ, το επίδομα ςυμψθφίηεται με τθν υποτροφία. Αν ο υπότροφοσ ζχει
ειςπράξει το ςφνολο τθσ υποτροφίασ, παραιτείται του δικαιϊματοσ είςπραξθσ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ
για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019.
Ο υπότροφοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει αμζςωσ το ςτεγαςτικό επίδομα ςτθν περίπτωςθ που, για
οποιονδιποτε λόγο, λάβει το ςτεγαςτικό επίδομα και το ςυνολικό ποςό τθσ υποτροφίασ για το
ακαδθμαϊκό. ζτοσ 2018-2019. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ςτεγαςτικό επίδομα
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019 κα αναηθτθκεί/ανακτθκεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία του
Σμιματοσ/χολισ του υποτρόφου κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
KEΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΟΙΠΕ ΡΤΘΜΙΕΙ

1.

Θ κατάρτιςθ και επικφρωςθ του Πίνακα Επιλεγζντων Τποψθφίων δεν ςυνεπάγεται υποχρζωςθ του ΛΚΤ να
χορθγιςει υποτροφία ςε οποιονδιποτε Τποψιφιο.

2.

Σο ΛΚΤ δφναται οποτεδιποτε –ακόμθ και εκ των υςτζρων- να ανακαλζςει ι να διακόψει τθν υποτροφία, αν
διαπιςτωκεί ότι δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ χοριγθςισ τθσ και δικαιοφται να αναηθτιςει τα
καταβλθκζντα ποςά, εν όλω ι εν μζρει, δυνάμει των διατάξεων για τθν είςπραξθ δθμόςιων εςόδων.

3.

Θ επικοινωνία του ΛΚΤ με τουσ Τποψιφιουσ και τουσ ωφελοφμενουσ/δικαιοφχουσ του προγράμματοσ κα
γίνεται υποχρεωτικά μζςω ανακοινϊςεων ςτθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ (www.iky.gr) ι/και μζςω
εξατομικευμζνων μθνυμάτων που κα αποςτζλλονται από το ΛΚΤ ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (E-mail) που δθλϊκθκε από τον Τποψιφιο και αναγράφεται ςτθν εκτυπωμζνθ θλεκτρονικι
αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ με αρικμό πρωτοκόλλου) ι/και μζςω τθσ
διαδικτυακισ εφαρμογισ: https://www.iky.gr/support/.

υνεπϊσ οι Τποψιφιοι και οι ωφελοφμενοι οφείλουν να επιςκζπτονται τακτικά τθν ιςτοςελίδα του ΛΚΤ και να
ελζγχουν τακτικά το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται ςτθν εκτυπωμζνθ θλεκτρονικι
αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ με αρικμό πρωτοκόλλου).
4.

Ωσ μακιματα του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ,
νοοφνται και θ πτυχιακι εργαςία και θ πρακτικι άςκθςθ όταν θ επιτυχισ εξζταςι τουσ (ι ολοκλιρωςθ
ςτθν περίπτωςθ πρακτικισ άςκθςθσ) απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Κατά
τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ, για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου αρικμοφ μακθμάτων για τα
οποία απαιτείται επιτυχισ εξζταςθ, εφαρμόηεται ο εξισ κανόνασ:
«O ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων ιςοφται με τον προβλεπόμενο αρικμό μακθμάτων του ενδεικτικοφ
προγράμματοσ ςπουδών (χειμερινοφ εξαμινου ι ακαδθμαϊκοφ ζτουσ) επί το προβλεπόμενο ποςοςτό (65%
ι 60% ) ςτρογγυλοποιθμζνο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. Στθν περίπτωςθ που προκφπτει δεκαδικό
μζροσ ίςο με 0,50 θ ςτρογγυλοποίθςθ ςε ακζραιο γίνεται προσ τα κάτω».
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχισ εξζταςθ περιλαμβάνεται ςτον
«Συποποιθμζνο πίνακα ελάχιςτου απαιτοφμενου αρικμοφ μακθμάτων» του παρατιματοσ 5 τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
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5.

6.

7.

ΑΔΑ: οι
9ΩΓΜ4653ΠΣ-ΦΥ5
Κατά τθν ζναρξθ και τθ λιξθ του παρόντοσ προγράμματοσ υποτροφιϊν,
Τπότροφοι οφείλουν να
ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν με τον τρόπο που κα τουσ υποδειχκεί από το ΛΚΤ, τα προβλεπόμενα
από το ΕΠΑ 2014-2020 Ερωτθματολόγια (Απογραφικά Δελτία) Ειςόδου και Εξόδου. Σα δεδομζνα των
απαντιςεών κα τφχουν επεξεργαςίασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π.
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», Δικαιοφχοσ «IKY»), για το ςκοπό
τθσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςτατιςτικά ςτοιχεία (δείκτεσ) και για
το ςκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ
διατάξεισ του ΕΚΤ. Η επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ των
επιχειρθςιακών προγραμμάτων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 54Α του ν. 4314/2014
και τθσ άςκθςθσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου ωσ προσ τθν εν λόγω διαχείριςθ, πραγματοποιείται ιδίωσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. η του Γενικοφ Κανονιςμοφ για
τθν Προςταςία Δεδομζνων. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 12 ζωσ 22 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679 για τθν προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτών κακώσ και με τουσ
κανόνεσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο Ν.4624/2019, οι ωφελοφμενοι διατθροφν ωσ υποκείμενα των δεδομζνων- τα δικαιώματα ενθμζρωςθσ και πρόςβαςθσ, τα δικαιώματα διόρκωςθσ και
διαγραφισ (δικαίωμα ςτθ λικθ), το δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, το δικαίωμα ςτθ
φορθτότθτα των δεδομζνων, το δικαίωμα εναντίωςθσ και το δικαίωμα να μθν υπόκεινται ςε απόφαςθ που
λαμβάνεται αποκλειςτικά βάςει αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ.»
Σο ΛΚΤ δφναται, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, να ηθτιςει από τον Τποψιφιο οποιοδιποτε
δικαιολογθτικό κρίνει ότι απαιτείται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αίτθςθσ και του τελικοφ παραδοτζου και ο
Τποψιφιοσ οφείλει να το προςκομίςει εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα τεκεί, ςτθν μορφι και με τον τρόπο
που κα του ηθτθκεί.
Οποιαδιποτε ηθτιματα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ προγράμματοσ υποτροφιϊν και
δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα απόφαςθ, ρυκμίηονται με αποφάςεισ του Δ.
KEΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ, για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
παρζχεται μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ:
https://www.iky.gr/support/
όπου οι αιτοφντεσ μποροφν να επικοινωνοφν με το ΛΚΤ και να υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ για τεχνικι
υποςτιριξθ (κωδικοί, ςφνδεςθ, αποκικευςθ αίτθςθσ, online υποβολι, κ.τ.λ.) ι τυχόν διευκρινίςεισ αναφορικά
με τθν διοικθτικι διαδικαςία (Όροι, Προχποκζςεισ, Δικαιολογθτικά, Προκεςμίεσ κ.τ.λ.).
Επιπροςκζτωσ, πλθροφορίεσ και τυχόν διευκρινίςεισ παρζχονται από το Μδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (IKY Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Νζα Λωνία) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι)
και ϊρεσ (09:00–15:00), ςτα τθλζφωνα: 210 3726358 και 210 3726360.
-----υνθμμζνα:
1. Παράρτθμα 1: «Τπόδειγμα βεβαίωςθσ του Σμιματοσ/χολισ
του υποψιφιου».
2. Παράρτθμα 2: «Τπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ
υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ 2017».
3. Παράρτθμα 3: «Τπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ
υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9».
4. Παράρτθμα 4: «Τπόδειγμα βεβαίωςθσ τελικοφ παραδοτζου».
5. Παράρτθμα 5: «Συποποιθμζνοσ πίνακασ ελάχιςτου
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθμάτων».

Ο Πρόεδροσ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΚΤ

Κυριάκοσ Ακαναςίου
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α.

11/16

ΑΔΑ: 9ΩΓΜ4653ΠΣ-ΦΥ5
Παράρτθμα 1
---------------------------«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ –
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019»
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)

---------------------------«Τπόδειγμα βεβαίωςθσ του Σμιματοσ/χολισ του υποψιφιου»
---------------------------ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΛΔΡΤΜΑ:
ΧΟΛΘ:
ΣΜΘΜΑ:
Σαχ. Διεφκυνςθ
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ:
Σθλ.:
e-mail:

Θμερομθνία: ……/……/……..
Αρ.Πρωτ: .....................

ΒΕΒΑΙΩΘ
Βεβαιϊνεται ότι, ο/θ

…………………….......................... (Ονοματεπϊνυμο) του .......................……………..

(Πατρϊνυμο), είναι φοιτθτισ/τρια του Σμιματοσ/χολισ …………………………………...……..…………………… με τα
ακόλουκα ςτοιχεία: Αρικμόσ Μθτρϊου:
1) Σρόποσ ειςαγωγισ:
2) Ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ:
3) Διανυόμενο ζτοσ ςπουδϊν:
4) Εξάμθνο φοίτθςθσ:
5) υνολικόσ προβλεπόμενοσ αρικμόσ ετϊν/εξαμινων φοίτθςθσ:
Σα κατωτζρω δεν ςυμπλθρϊνονται ςτθν περίπτωςθ πρωτοετϊν φοιτθτϊν ακαδ. ζτουσ 2018-2019
6) Αρικμόσ προβλεπόμενων μακθμάτων ςτο ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ.ζτουσ 2017-2018: ……………
7) Αρικμόσ μακθμάτων ακαδ. ζτουσ 2017-18 ςτα οποία εξετάςκθκε επιτυχϊσ: …………
8) Ποςοςτό επιτυχοφσ εξζταςθσ επί του ςυνόλου των μακθμάτων που προβλζπονται από το ενδεικτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν, του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (2017-18): ………………….%
ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ONOMAΣEΠΩΝΤΜΟ
ΛΔΛΟΣΘΣΑ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ
«O ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθμάτων ιςοφται με τον προβλεπόμενο αρικμό μακθμάτων του ενδεικτικοφ
προγράμματοσ ςπουδών ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018 επί το προβλεπόμενο ποςοςτό (60%) ςτρογγυλοποιθμζνο ςτον
πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. Στθν περίπτωςθ που προκφπτει δεκαδικό μζροσ ίςο με 0,50 θ ςτρογγυλοποίθςθ ςε ακζραιο
γίνεται προσ τα κάτω».
«Ωσ μακιματα του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδών, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ βεβαίωςθσ, νοοφνται και θ
πτυχιακι εργαςία και θ πρακτικι άςκθςθ όταν θ επιτυχισ εξζταςι τουσ (ι ολοκλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ πρακτικισ άςκθςθσ)
απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδών».
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Παράρτθμα 2
----------------------------

«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2018-2019»,
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)
---------------------------«Τπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ 2017»
---------------------------ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακ ρί βει α τω ν ςτ οι χεί ων που υπ οβ ά λ λο ντ αι μ ε α υτι τθ δι λ ωςθ μπο ρ εί ν α ελ εγ χ κεί με βά ςθ
το αρ χ είο ά λ λω ν υ πθ ρε ςιϊ ν (ά ρ κρ ο 8 π αρ . 4 Ν. 15 99 / 19 86 )
(1)

ΠΡΟ :

ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΏΝ (ΙΚΤ)

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
(2)
Θμερομθνία γζννθςθσ :
ΑΦΜ:
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ
Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:

ΔΟΤ:
Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Σθλεομοιότυπου (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:
Δεν είμαι υπόχρεοσ υποβολισ Φορολογικισ Διλωςθσ για το φορολογικό ζτοσ 2017. υγκεκριμζνα:
□ Δεν είχα ετιςιο πραγματικό ι τεκμαρτό ειςόδθμα φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο.
□ Αποτελοφςα εξαρτϊμενο μζλοσ βάςει του άρκρου 11 του Ν.4172/2013 με ετιςιο φορολογθτζο
ειςόδθμα που δεν υπερζβθ το ποςόν των 3.000 ευρϊ .
□ Τπιρξα κάτοικοσ εξωτερικοφ χωρίσ πραγματικό ι τεκμαρτό ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα.
□ Ιμουν κεκαρμζνοσ μοναχόσ με ειςόδθμα που δεν υπερζβθ το ποςόν των 9.500 ευρϊ.
Θμερομθνία:

….… /……/2018

«Βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ του δηλοφντοσ»
Ο – Θ Δθλ.

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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Παράρτθμα 3
----------------------------

«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2018-2019»,
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)
----------------------------

«Τπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9»
---------------------------ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτ ι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ (ΙΚΥ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:
Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:
Ημερομηνία γέννηζης(2):
ΑΦΜ:

ΔΟΤ:

Σόπος Γέννηζης:
Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:
Σόπος Καηοικίας:

Σηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νζη

ΣΚ:

Ηλεκηρ.

Σατσδρομείοσ
Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:

(Εmail):

(3)

, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του

Δεν ζχω ακίνθτθ περιουςία και δεν είμαι υπόχρεοσ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ε9).
«Βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ του δηλοφντοσ»

Θμερομθνία: ……….……
Ο – Θ Δθλ.

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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Παράρτθμα 4

«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ –
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019»
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)

---------------------------«Τπόδειγμα βεβαίωςθσ τελικοφ παραδοτζου»
---------------------------ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΛΔΡΤΜΑ:
ΧΟΛΘ:
ΣΜΘΜΑ:
Σαχ. Διεφκυνςθ
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ:
Σθλ.:
e-mail:

Θμερομθνία: ……/……/……..
Αρ.Πρωτ: .....................

ΒΕΒΑΙΩΘ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ
Ο/Θ ....................……………………..........................................................................................................
(Ονοματεπϊνυμο) του ……………………………………….......................……………………………………….…. (όνομα πατρόσ),
είναι φοιτθτισ/τρια του Σμιματοσ/χολισ ………………………...…………..………………..………………………………. και
βεβαιϊνεται ότι ιςχφουν τα εξισ:
1) Αρικμόσ μακθμάτων ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019 (Χειμερινό
και Εαρινό εξάμθνο), ςτα οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ: ...............
2) υνολικόσ αρικμόσ προβλεπόμενων μακθμάτων ςτο ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ 2018-2019 (Χειμερινό και Εαρινό εξάμθνο): .........................
3) Ποςοςτό επιτυχοφσ εξζταςθσ επί του ςυνολικοφ αρικμοφ προβλεπόμενων μακθμάτων ςτο ενδεικτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019 (Χειμερινό και Εαρινό εξάμθνο): . ........................%
-------------------ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ONOMAΣEΠΩΝΤΜΟ
ΛΔΛΟΣΘΣΑ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ
«O ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθμάτων ιςοφται με τον προβλεπόμενο αρικμό μακθμάτων του ενδεικτικοφ
προγράμματοσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019 (Χειμερινό και Εαρινό εξάμθνο) επί το προβλεπόμενο ποςοςτό
(65%) ςτρογγυλοποιθμζνο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. Στθν περίπτωςθ που προκφπτει δεκαδικό μζροσ ίςο με 0,50 θ
ςτρογγυλοποίθςθ ςε ακζραιο γίνεται προσ τα κάτω»
«Ωσ μακιματα του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδών, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ βεβαίωςθσ, νοοφνται και θ
πτυχιακι εργαςία και θ πρακτικι άςκθςθ όταν θ επιτυχισ εξζταςι τουσ (ι ολοκλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ πρακτικισ άςκθςθσ)
απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδών»
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Παράρτθμα 5
----------------------------

«Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ –
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019»
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ»,
που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)
---------------------------«Συποποιθμζνοσ πίνακασ ελάχιςτου απαιτοφμενου αρικμοφ μακθμάτων»
----------------------------

Μακιματα προγράμματοσ ςπουδϊν
(χειμερινοφ εξαμινου ι ακαδ. ζτουσ)
2

2017 - 2018
Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ
(60%)
1

2018 - 2019
Σελικό παραδοτζο
(65%)
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
2
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
13
13

2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
«Ωσ μακιματα του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδών, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ βεβαίωςθσ, νοοφνται και θ
πτυχιακι εργαςία και θ πρακτικι άςκθςθ όταν θ επιτυχισ εξζταςι τουσ (ι ολοκλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ πρακτικισ άςκθςθσ)
απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδών»
«O ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθμάτων ιςοφται με τον προβλεπόμενο αρικμό μακθμάτων του ενδεικτικοφ
προγράμματοσ ςπουδών (χειμερινοφ εξαμινου ι ακαδθμαϊκοφ ζτουσ) επί το προβλεπόμενο ποςοςτό (65% ι 60%)
ςτρογγυλοποιθμζνο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. Στθν περίπτωςθ που προκφπτει δεκαδικό μζροσ ίςο με 0,50 θ
ςτρογγυλοποίθςθ ςε ακζραιο γίνεται προσ τα κάτω».

16/16

