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«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019» 

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

Πίνακας 22 εγκριθεισών ενστάσεων κατά του από 25.03.2021  
2ου Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων – Ανακοινοποίηση στο Ορθό  

Α.Α 
Α.Π. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Α.Π. ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 2042 3593/06-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

2 2665 
2906/30-03-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

3 2890 2971/31-03-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

4 3879 2972/31-03-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

5 3980 
3248/02-04-
2021 

Η ένσταση συνοδεύεται από ελλείποντα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται  στον 25-03-
2021 Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων τα οποία είναι 
δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά αφού 
συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας κατά το διάστημα 
υποβολής δικαιολογητικών και σύμφωνα με το από 10-12-
2020 ιατρικό πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου. 

6 4320 3582/06-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

7 5095 3427/02-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 



 

 

 

8 5722 
3411/02-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

9 5998 
3140/01-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

10 6180 
3107/01-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

11 8363 2905/30-03-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

12 8736 3486/05-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

13 9539 3142/01-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

14 10788 3324/02-04-
2021 

Εκ παραδρομής παραλείφθηκε από τον από 25/03/2021 
πίνακα επιλεγέντων ενώ είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος 
δικαιολογητικών. 

15 12006 3579/06-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

16 12532 3145/01-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

17 13767 
3323/02-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

18 14085 
3342/02-04-
2021 

Εκ παραδρομής παραλείφθηκε από τον από 25/03/2021 
πίνακα επιλεγέντων ενώ είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος 
δικαιολογητικών. 

19 14798 
3363/02-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

20 15101 
3565/05-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

21 17053 3484/05-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

22 19007 3542/05-04-
2021 

Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών 
εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
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