
 

 

 
1/2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

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

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

          Νζα Ιωνία, 17/5/2019 

«Πρόγραμμα Οικονομικήσ Ενίςχυςησ Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν ςε Ευπαθείσ 

Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ)- Β’ Κφκλοσ» 

 

Α’ Πίνακασ Απορριφθειςών Ενςτάςεων  

(περιλαμβάνονται 25 ενςτάςεισ υποψθφίων κατά του από 25-2-2019 «Πίνακα Μθ Επιλζξιμων Αιτιςεων» οι 

οποίεσ απορρίφκθκαν κατά τθν 16θ/23-4-2019 υνεδρία του Δ.. του ΙΚΤ)  

 

Α/Α 
Α.Π. (ID) 
ΑΙΣΗΗ 

Α.Π. ΕΝΣΑΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

1 237 4585/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη  αίτηςη : Δεν προκφπτει επιτυχισ εξζταςθ ςτο 60% των μακθμάτων του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017. 

2 917 4752/6-3-2019 
Μη επιλζξιμη  αίτηςη : Δεν προκφπτει επιτυχισ εξζταςθ ςτο 60% των μακθμάτων του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017. 

3 924 4492/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Δεν πλθροί τθν προχπόκεςθ αναφορικά με τθν επιτυχι  εξζταςθ 
τουλάχιςτον ςτο 60% των μακθμάτων του ακαδ. ζτουσ 2016/17 

4 1566 4436/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ και εντόσ 
του τόπου όπου ο ίδιοσ και οι γονείσ του -είναι εξαρτϊμενο- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ 
κυριότθτα ι επικαρπία 

5 1595 4535/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ και εντόσ 
του τόπου όπου ο ίδιοσ και οι γονείσ του -είναι εξαρτϊμενο- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ 
κυριότθτα ι επικαρπία 

6 1598 4009/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H αδελφι τθσ υποψιφιασ ςπουδάηει ςε περιφερειακι ενότθτα όπου 
αυτι ι θ οικογζνεια τθσ διακζτουν ακίνθτο. 

7 1605 4563/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ και εντόσ 
του τόπου όπου ο ίδιοσ και οι γονείσ του -είναι εξαρτϊμενο- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ 
κυριότθτα ι επικαρπία 

8 1823 3998/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H υποψιφια ςπουδάηει εντόσ του τόπου (περιφερειακι ενότθτα) 
μόνιμθσ κατοικίασ τθσ 

9 3016 4959/7-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: εκ παραδρομισ διλωςθ ότι θ υποψιφια και θ αδελφι τθσ ςπουδάηουν 
εκτόσ του τόπου (περιφερειακι ενότθτα Θεςςαλονίκθσ) μόνιμθσ κατοικίασ  

10 3414 3988/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H υποψιφια δεν πλθροί τθν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ περί μθ διαμονισ 
ςε Φοιτθτικι Εςτία. 

11 3584 4679/5-3-2019 Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ 

12 3883 4443/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη  αίτηςη: Δεν προκφπτει επιτυχισ εξζταςθ ςτο 60% των μακθμάτων του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017. 

13 4376 4206/4-3-2019 Μη Επιλζξιμη αίτηςη: Ο πατζρασ του υποψθφίου διακζτει κατοικία ςτον τόπο ςπουδϊν 

14 13179 4538/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο/Η υποψιφιοσ/α διακζτει κατοικία (κατά πλιρθ κυριότθτα) εντόσ του 
τόπου ςπουδϊν του 

15 4643 4051/4-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: εκ παραδρομισ διλωςθ ότι ςπουδάηει εκτόσ του τόπου (περιφζρεια 
Αττικισ πλθν περιφερειακισ ενότθτα Νιςων) μόνιμθσ κατοικίασ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

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

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

16 4839 4323/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Η αδελφι τθσ υποψιφιασ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ 
κατοικίασ τθσ.  

17 5569 3930/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H υποψιφια ςπουδάηει εντόσ του τόπου (περιφερειακι ενότθτα) 
μόνιμθσ κατοικίασ τθσ 

18 5699 4016/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H υποψιφια ςπουδάηει ςε περιφερειακι ενότθτα όπου αυτι ι θ 
οικογζνεια τθσ διακζτουν ακίνθτο. 

19 5746 4519/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ και εντόσ 
του τόπου όπου ο ίδιοσ και οι γονείσ του -είναι εξαρτϊμενο- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ 
κυριότθτα ι επικαρπία 

20 7232 3996/1-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: H υποψιφια ςπουδάηει εντόσ του τόπου (περιφερειακι ενότθτα) 
μόνιμθσ κατοικίασ του 

21 7732 4125/4-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: εκ παραδρομισ διλωςθ ότι ςπουδάηει εκτόσ του τόπου (περιφερειακι 
ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ) μόνιμθσ κατοικίασ 

22 8355 4853/6-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Από τα ζντυπα Ε9 που προςκομίςτθκαν και τθ βεβαίωςθ μόνιμθσ 
κατοικίασ προκφπτει ότι θ υποψιφια ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ 
(περιφερειακι ενότθτα) και εντόσ του τόπου όπου ο γονείσ τθσ διακζτουν κατοικία.  

23 11306 4464/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: ο υποψιφιοσ ςπουδάηει εντόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ και εντόσ 
του τόπου όπου ο ίδιοσ και οι γονείσ του -είναι εξαρτϊμενο- διακζτουν κατοικία κατά πλιρθ 
κυριότθτα ι επικαρπία 

24 11469 4961/7-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: εκ παραδρομισ διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ και θ αδελφι του 
ςπουδάηουν εκτόσ του τόπου (περιφερειακι ενότθτα Θεςςαλονίκθσ) μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. 

25 12838 4549/5-3-2019 
Μη επιλζξιμη αίτηςη: Ο/Η υποψιφιοσ/α διακζτει κατοικία (κατά πλιρθ κυριότθτα) εντόσ του 
τόπου (περιφερειακι ενότθτα) ςπουδϊν του. 

---------------- 

 Ο Πρόεδροσ του Δ.. του ΙΚΤ 
 

 
 

Κυριάκοσ Ακαναςίου 
Ομότιμοσ κακθγθτισ ΕΚΠΑ 

 

 

 


