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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Από: Ροδίτη Ειρήνη [eroditi@mail.ntua.gr]
Αποστολή: ∆ευτέρα, 24 Απριλίου 2017 9:37 πµ
Προς: protokollo@central.ntua.gr
Κοινοποίηση: epapa@central.ntua.gr
Θέµα: FW: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2016-2017

Παρακαλούμε όπως χρεωθεί στη Δ/νση Σπουδών 

Ειρ.Ροδίτη 

 

From: ikynews@iky.gr [mailto:ikynews@iky.gr]  
Sent: Friday, April 21, 2017 12:47 PM 
To: eroditi@central.ntua.gr 
Subject: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2016-2017 

 

 Αν δεν εµφανίζεται σωστά πατήστε εδώ για να το διαβάσετε στον browser. 

 

∆ηµοσιεύτηκε 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 
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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 Ε∆Ω). 

Πληροφορίες για 

• ∆ιοικητική υποστήριξη (Όροι, Προϋποθέσεις, ∆ικαιολογητικά, Προθεσµίες κ.τ.λ.) 

• Τεχνική υποστήριξη (Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, 

κ.τ.λ.)   

παρέχονται από το ολοκληρωµένο σύστηµα υποστήριξης του ΙΚΥ (Ε∆Ω) 

•  

Τηλέφωνα : 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360, 210 3726300.  

Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΙΚΥ- Ε∆Ω 

 

                                          

  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 ∆ίκαιο 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  

 

 
  

 


