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Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο
«πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες» (EKO), ακαδ. Έτους 2016-2017.
Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685
υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.
Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην
ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών
φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης
συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν
διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους
σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.
Σημειώνεται, ότι για την προετοιμασία της προκήρυξης απαιτήθηκε η συνεργασία και
συμμετοχή της Γραμματείας ΕΣΠΑ, του επιτελείου του Υπουργού Παιδείας, της υπηρεσίας
Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για την υλοποίηση του
προγράμματος θα συμπράξουν και οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, η
διάρκεια και οι οικονομικές παροχές και όλα τα σχετικά έγγραφα, βρίσκονται στα συνημμένα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.
Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ.
Παιδείας, (Υποβολή αιτήσεων ΕΔΩ).
Πληροφορίες για
· Διοικητική υποστήριξη (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.)
· Τεχνική υποστήριξη (Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.)
παρέχονται από το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης του ΙΚΥ (ΕΔΩ)
·
Τηλέφωνα : 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360, 210 3726300.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΚΥ- ΕΔΩ

Το ΙΚΥ στα Social Media
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται από το ΙΚΥ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και
πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον N. 3471/2006).
Κάθε συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγματοποιείται
αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόμοιων με το παρόν ηλεκτρονικών μηνυμάτων και είναι
δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ

