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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------ 

ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 
(ΙΚΤ) 
------ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 
------ 

  

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε 

ΕΤΠΑΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΟΜΑΔΕ» (ΕΚΟ), ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2016-2017» 

------ 

 
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 
 

1. Με ποιόν κωδικό και password μπαίνω για να κάνω αίτθςθ; 
Χρθςιμοποιείτε τον κωδικό και το ςυνκθματικό που ζχετε πάρει από τθ γραμματεία τθσ ςχολισ ςασ 

για να μπαίνετε ςτισ διοικθτικζσ και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ του ιςτότοπου του Πανεπιςτθμίου ςασ. 

Αν υπάρχει οποιοδιποτε πρόβλθμα, μπορείτε να κάνετε τθ διαδικαςία ανάκτθςθσ από τον ιςτότοπο 

του Πανεπιςτθμίου ςασ ι να επικοινωνιςετε με τθ γραμματεία τθσ χολι ςασ. 

2. Πρζπει να ςυμπλθρϊςω όλα τα πεδία; 
Τπάρχουν πεδία που είναι υποχρεωτικά και αν δεν ςυμπλθρωκοφν δεν μπορείτε να προχωριςετε 

ςτθν επόμενθ ςελίδα (είτε δεν φωτίηεται το πλικτρο "Επόμενθ", είτε βγαίνει κόκκινο μινυμα 

προειδοποίθςθσ). ασ προτρζπουμε για λόγουσ πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ και δικισ ςασ εξυπθρζτθςθσ 

ςτα επόμενα ςτάδια, να ςυμπλθρϊςετε όλα τα πεδία που είναι διακζςιμα. 

3. Αν ξεχάςω ι δθλϊςω κάποια ανακριβι ςτοιχεία, μπορϊ να τα διορκϊςω μετά τθν οριςτικι 
υποβολι τθσ διλωςθσ; 
ΟΧΙ. Η θλεκτρονικι αίτθςθ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ δεν δφναται να διορκωκεί ι να 
τροποποιθκεί. ε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο που κα διενεργθκεί προκφψει ανακριβισ 
καταχϊριςθ ςτοιχείων ι απόκρυψθ αυτϊν, θ αίτθςθ κα απορριφκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του ΙΚΤ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι αιτιςεισ επζχουν κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986. Με τθν ανωτζρω 

θλεκτρονικι Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ παρζχεται θ ςυναίνεςθ του αιτοφντοσ για τθν αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μζςω των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ για τθν επαλικευςθ των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων (Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Εςόδων, Κδρυμα φοίτθςθσ του αιτοφντοσ κ.λπ.) 

4. Κατά τθ διάρκεια τθσ αιτοφμενθσ υποτροφίασ, δικαιοφμαι υποτροφίασ ERASMUS; Αυτό απαγορεφει 
τθ ςυμμετοχι μου ςτο παρόν πρόγραμμα; 
ΟΧΙ. Η κινθτικότθτα Erasmus δεν αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ. 
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5. Αν άλλαξε θ οικογενειακι ι άλλθ κατάςταςι μου (π.χ. παντρεφτθκα ι ζμεινα ορφανόσ), ςτθ 
διάρκεια του τελευταίου χρόνου, τί πρζπει να δθλϊςω ςτα αντίςτοιχα πεδία; 
Δθλϊνετε τθν πραγματικι ςασ κατάςταςθ τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ, που πρζπει να 

αποδεικνφεται από τα αντίςτοιχα ζγγραφα που κα προςκομίςετε ςτθν επόμενθ φάςθ ςτθ 

γραμματεία. 

6. Πϊσ υπολογίηεται το ειςόδθμά μου και πϊσ είμαι βζβαιοσ ότι ζχει υπολογιςτεί ςωςτά; 
Ο υπολογιςμόσ γίνεται αυτόματα, με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί τα προθγοφμενα 

χρόνια ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ. Εςείσ το μόνο που κάνετε, είναι να καταχωρείτε τον ΑΦΜ ςασ και τον 

ΑΦΜ των γονζων ςασ. Ο ζλεγχοσ των ειςοδθματικϊν κριτθρίων και θ ζνταξθ του αιτοφντοσ ςε μια ζκ 

των κατθγοριϊν, πραγματοποιείται με αυτόματθ διαςφνδεςθ (διαλειτουργικότθτα) του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ υποβολισ αιτιςεων με τα αρχεία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων από όπου αντλοφνται τα ςχετικά ςτοιχεία 

7. Σα πιςτοποιθτικά είναι πολλά και ο χρόνοσ είναι λίγοσ. Μεςολαβεί και το Πάςχα. Από ποφ και πότε 
κα πάρω τα δικαιολογθτικά; 
Μζχρι 28 Απριλίου, είναι θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των αιτιςεων. Δεν κατατίκεται κανζνα 
δικαιολογθτικό. Καταχωρείται μόνο θ θλεκτρονικι αίτθςθ. Αυτι χρειάηεται, κατ' εκτίμθςθ, 15 λεπτά 
περίπου. Για τα δικαιολογθτικά κα δοκεί ικανόσ χρόνοσ ςτθν επόμενθ φάςθ, όπου κα υπάρξουν 
αναλυτικζσ ανακοινϊςεισ και οδθγίεσ. 
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα δικαιολογθτικά περιγράφονται αναλυτικά ςτθν προκιρυξθ, είναι υπάρχοντα 
δθμόςια ζγγραφα που προβλζπονται και εκδίδονται από τισ αντίςτοιχεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Οι αιτοφντεσ 
που ανικουν ςτισ ςχετικζσ κατθγορίεσ κα τα ζχουν ςίγουρα χρειαςτεί και χρθςιμοποιιςει μζχρι 
ςιμερα. 
 
8. Πότε κα κατατεκοφν τα δικαιολογθτικά; 
Μετά τθ λιξθ τθσ κατάκεςθσ των αιτιςεων, τθν κατάταξθ και τθν επιλογι των υποψθφίων, oι 

επιλεγζντεσ υπότροφοι ςφμφωνα με τον προςωρινό πίνακα, υποβάλλουν τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςτισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων/χολϊν, όπου φοιτοφν, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ 

ανακοινϊςεωσ. Οι Γραμματείεσ προβαίνουν ςτον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλωκζντων ςτοιχείων για 

τουσ ωσ άνω φοιτθτζσ και για όςουσ επιλαχόντεσ υποψθφίουσ τουσ ηθτθκεί από το ΙΚΤ. 

------ 


