ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ»
Ο ενδιαφερόμενος με βάση το πρόγραμμα εκπαίδευσης που επιλέγει στην αίτησή του
εντάσσεται σε αντίστοιχη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα δημοσιευμένα και αναρτημένα
στην Ιστοσελίδα της
Equal Society κριτήρια κατάταξης.
Στη επόμενο στάδιο (α΄στάδιο) καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Equal Society
οι πρώτοι της σειράς κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία να αποστείλουν ή
να προσκομίσουν εντός των επομένων 10 ημερών από τη λήψη του ηλεκτρ. μηνύματος
(email) ή άλλως εντός προθεσμίας που ενδεχομένως να καθορίζεται στο ηλεκτρ. μήνυμα
(email), τα αποδεικτικά των κριτηρίων, ιδιοτήτων και τυπικών προσόντων τα οποία έχουν
επικαλεσθεί και από τα οποία προέκυψε η βαθμολογία τους. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμα
δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ταυτοχρόνως και για λόγους τήρησης των αρχών
«διαφάνειας» και «δημοσιότητας» η Equal Society ανακοινώνει τα αποτελέσματα στην
ιστοσελίδα της για την πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Η ανακοίνωση περιέχει
για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τα αρχικά του Ονόματος, Επωνύμου,
Πατρωνύμου, τον αριθμό μητρώου του καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας ενός
εκάστου συμμετέχοντος. Εάν από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών δεν
αποδεικνύονται καταλλήλως (σύμφωνα με τους κανόνες, όρους και τρόπους απόδειξης της
Equal Society) τα βαθμολογούμενα κριτήρια ο συμμετέχων διαγράφεται από τον οικείο
πίνακα και αποβάλλεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Στη συνέχεια (β΄στάδιο) αποστέλλονται οι κατάλογοι με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων
στους οικείους εκπαιδευτικούς φορείς προκειμένου να ολοκληρωθεί από την πλευρά τους
η διαδικασία αξιολόγησης. Εάν κατά την αξιολόγηση δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα οι
εκπαιδευτικοί φορείς ασκούν το δικαίωμα αιτήσεως νέου καταλόγου από τους αμέσως
επόμενους του οικείου πίνακα. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνονται οι προβλεπόμενες
διαδικασίες του α΄ και β΄ σταδίου και μέχρι να προκύψει θετικό αποτέλεσμα.
Τέλος, τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται σταδιακά σε κατάλληλη θέση με τίτλο :
«Στοιχεία Υποτρόφων» στην ενότητα «Σπουδάζω με υποτροφία».
Προσοχή. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί φορείς πέραν των οικείων πινάκων, των στοιχείων και
της αντίστοιχης βαθμολογίας, απαιτούν στους ατομικούς φακέλους των υποψηφίων - οι
οποίοι αποστέλλονται από την Equal Society - να συμπεριλαμβάνεται και η προβλεπόμενη
από πλευράς τους ανάλογη αίτηση. Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
απαραιτήτως κατά την υποβολή της αιτήσεώς των να συνυποβάλλουν καταλλήλως
συμπληρωμένη και την αίτηση του εκπαιδευτικού φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η
αίτηση συμμετοχής θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

