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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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348.1
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357.1

28163

21-04-22

28

362.4

26835

15-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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381.1

26749
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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34

403.2

27825

20-04-22

Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, καθώς από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. β) υπήρχε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του
στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία στις περιπτώσεις αυτές θεώρησε ότι
έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την
κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Παρόλα αυτά, εκ
παραδρομής δεν καταχωρήθηκε η λήψη του στεγαστικού επιδόματος στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε
α) η ίδια Βεβαίωση Γραμματείας από την οποία προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και β)
Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής, από την οποία προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει λάβει το στεγαστικό επίδομα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου
ότι ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί στη Σχολή σε ειδικό αριθμό θέσεων.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α) εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. β) εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε η λήψη του στεγαστικού επιδόματος στον Πίνακα μη
Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε: α) βεβαίωση της γραμματείας από την οποία προκύπτει η εισαγωγή στη σχολή
φοίτησης μέσω ΕΠΑΛ και β) Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης του στεγαστικού επιδόματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε
ειδικό αριθμό θέσεων.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

16

47

644.4

27317

19-04-22

48

649.1

27114

18-04-22

49

663.1

28144

21-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η αίτηση εγγραφής του Υποψηφίου στην Σχολή από την οποία
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική Βεβαίωση της γραμματείας του τμήματος, από την οποία
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί μέσω Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), δηλαδή σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι η υποψήφια έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων
εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκαν έγγραφα από τα οποία προκύπτει η πάθηση της υποψήφιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

29

88

1353.3

27503

19-04-22

89

1354.1

27177

19-04-22

90

1355.1

27670

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση και β) η
Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει
γνήσιο υπογραφής και έχει ασαφές περιεχόμενο. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το
στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν
συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί
με την υποτροφία.». Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή
του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε: α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 και β)
Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής ωστόσο το περιεχόμενό της παραμένει ασαφές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

36

109

1792.1

26747

15-04-22

110

1819.1

28151

21-04-22

111

1822.3

28320

21-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε: α) αντίγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υποψηφίου με υπάλληλο
της διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος από την οποία δεν προκύπτει πως η ενημέρωση του/της υπαλλήλου δεν
συμβαζίζει με το περιεχόμενο της οικείας πρόσκλησης και β) η Βεβαίωση της Γραμματείας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης που είχε καταθεθεί και με την αίτηση από την οποία προκύπτει η εισαγωγή μέσω του 10%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας
Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο
Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει
εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Με την ένσταση δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο
υπογραφής. )». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». )». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το αντίθετο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ενιστάμενη δεν έχει επισυνάψει νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία αναιρούν τους λόγους της πρωτογενούς απόρριψης της
αίτησής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση,
από την οποία δεν προκύπτει η μη λήψη του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης αφαιρουμένου του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση β) η Υπεύθυνη
Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής και έχει ασαφές περιεχόμενο. Η Υπηρεσία θεώρησε στις περιπτώσεις αυτές ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα
δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί
μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Παρόλα αυτά, εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε λήψη του
στεγαστικού επιδόματος στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση
του Παραρτήματος 1 και β) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής περί λήψης του στεγαστικού επιδόματος. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι η
απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 κατατέθηκε για πρώτη φορά με την ένσταση. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του
Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του
Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. β) δεν
υπέβαλλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της Οικείας Πρόσκλησης. Με την ένσταση κατατέθηκε: α) η απαιτούμενη
βεβαίωση του Παραρτήματος 1 για πρώτη φορά. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». β) η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου με γνήσιο υπογραφής. Σημειώνεται ότι στην παρ. 6δ του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 7γ του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζεται ότι «ο Υποψήφιος [...] θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να
συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση αλλά
να απορριφθεί η ένσταση λόγω υποβολής της Βεβαίωσης της Γραμματείας εις πρώτον με την ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση β) η Υπεύθυνη
Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής και έχει ασαφές περιεχόμενο. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό
επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει
σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την
υποτροφία.» Ειδικότερα στις Υπεύθυνες Δηλώσεις με ασαφές περιεχόμενο, η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό
επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση αντίστοιχης σαφούς
Υπεύθυνης Δήλωσης. Παρόλα αυτά, εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στον Πίνακα μη Επιλέξιμων η έλλειψη γνησίου
υπογραφής ως λόγος απόρριψης, αλλά ούτε και λήψη του στεγαστικού επιδόματος. Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη
φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η υποψήφια με την ένστασή της προβάλει ότι η λανθασμένη καταχώρηση των μορίων εισαγωγής οφείλεται σε σφάλμα της
πλατφόρμας, ισχυρισμός που απορρίπτεται ως αβάσιμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή
η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, καθώς από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής β) εκ παραδρομής καταχωρήθηκε μη λήψη του στεγαστικού επιδόματος
στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε πάλι η Βεβαίωση της Γραμματεία, από την οποία προκύπτει ότι ο
Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. )». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση β) η Υπεύθυνη
Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά
εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το
δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.».
Με την ένσταση κατατέθηκε α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 και β) Υπεύθυνη Δήλωση με
γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί
η ένσταση δεδομένου ότι η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 κατατέθηκε για πρώτη φορά με την ένσταση. Σημειώνεται ότι στην
παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην
παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά
της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε, ότι ο/η υποψήφιος/α δήλωσε το κριτήριο «Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής
οικογένειας» (κεφ. Γ’ , παρ.8.2.v)’ ωστόσο δεν υπέβαλε δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη δυνάμει της οποίας ο
ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ως την ενηλικίωση του τέκνου. (Κεφ. Ε΄, παρ. 8.5.1β της οικείας Πρόσκλησης). Με
την ένστασή του δεν κατατέθηκε εκ νέου το απαιτούμενο δικαιολογητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το κριτήριο της
μονογονεϊκότητας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

98

297

8145.3

27617

20-04-22

298

8191.1

27477

19-04-22

299

8389.2

27922

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι
δηλώθηκαν περισσότερα μόρια στο κριτήριο Δ1 από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας β) εκ παραδρομής δεν
καταχωρήθηκε η λήψη του στεγαστικού επιδόματος στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά
βεβαίωση του Παραρτήματος 1 από την προκύπτουν τα καταχωρημένα στην αίτηση μόρια. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του
Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του
Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α) εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ
από τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής β) ότι η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το
ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει
το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν
συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί
με την υποτροφία.» Με την ένσταση κατατέθηκε: α) η ίδια βεβαίωση της Σχολής από την οποία προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α
έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής β) Υπεύθυνη Δήλωση με
γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί
η ένσταση για το λόγο ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε η αίτηση υποτροφίας (Ι.Κ.Υ.) του
υποψηφίου όπου δεν προκύπτει η μη λήψη του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του
στεγαστικού επιδόματος (ή του επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε κάποιο έγγραφο που να σχετίζεται με τον λόγο απόρριψης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Από το προσκομισθέν έγγραφο που κατατέθηκε με την ένσταση
δεν προκύπτει η μη λήψη του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του
στεγαστικού επιδόματος (ή του επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) προσκομίστηκε άλλο έγγραφο αντί του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.α της οικείας πρόσκλησης) β) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος
1 της οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
Με την ένσταση κατατέθηκε α) αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και β) η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος
1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε πάλι απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση και β) ότι η
Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα
ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση
υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.»
Με την ένσταση κατατέθηκε κατατέθηκε: α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι
στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και
στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις
κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». β)
Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, καθώς από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. β) εκ παραδρομής καταχωρήθηκε λήψη του στεγαστικού επιδόματος
στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει ότι ο
Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε κάποιο άλλο δικαιολογητικό. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος
(ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του
ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών
(προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

139

422

13014.1

28086

21-04-22

423

13031.2

27869

20-04-22

424

13033.5

27168

18-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε αντίγραφο της σελίδας του πίνακα μη επιλεγέντων ο οποίος αναγράφει το
λόγο απόρριψης του υποψηφίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η Βεβαίωση της
Γραμματείας από την αποία προκύπτει η απόκλιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία, αποδεικνύεται ότι ποτέ ο/η υποψηφίος/α δεν είχε προβεί σε οριστικοποίηση της αίτησής του/της.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης του στεγαστικού
επιδόματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Από τα προσκομιζόμενα με την ένσταση έγγραφα δεν προκύπτει απόδειξη αντίθετη του λόγου απόρριψης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

154

469

14281.1

26681

14-04-22

470

14325.2

27811

20-04-22

471

14371.3

27700

20-04-22

Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα μόρια στο κριτήριο Δ1 από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου
η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η ως άνω αναντιστοιχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Από τα προσκομισθένα έγγραφα που κατατέθηκαν με την ένσταση δεν προκύπτει φοίτηση εκτός του
τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η
υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη φοίτηση εντός του τόπου
μόνιμης κατοικίας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

160

487

14789.1

27538

20-04-22

488

14841.1

27522

20-04-22

489

14851.1

28008

21-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και όχι βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η ίδια βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση β) εκ
παραδρομής δεν καταχωρήθηκε λήψη του στεγαστικού επιδόματος στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Με την ένσταση κατατέθηκε για
πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού
του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία, αποδεικνύεται ότι ποτέ ο/η υποψηφίος/α δεν είχε προβεί σε οριστικοποίηση της αίτησής του/της.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α) αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα μόρια στα κριτήρια Δ1 και Δ2 από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας και β) ότι η Υπεύθυνη Δήλωση
περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά
εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το
δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» Με την ένσταση κατατέθηκε:
α) ξανά η Βεβαίωση της Γραμματείας που υποβοληθεί με την αίτηση από την οποία προκύπτει η ως άνω αντιντιστοιχία και β)
Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει η Υπεύθυνη Δήλωση αποδεκτή
αλλά να να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση λόγω ότι ο/η υποψήφιος καταχώρησε περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη
Βεβαίωση της Γραμματείας μόρια.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης
αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος
δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το
επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου
να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης και
αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
Με την ένσταση κατατέθηκαν για πρώτη φορά: α. Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο
υπογραφής και β. η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει
αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση δεδομένου ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε εκπρόσθεσμα
την απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, καθώς βάσει της παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος
(ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ,
ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών
(προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά η ηλεκτρονική αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστώθηκε ότι: α. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β) β. ο/η υποψήφιος/α δήλωσε
το κριτήριο «Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας» (κεφ. Γ’ , παρ.8.2.v της οικείας Πρόσκλησης) ωστόσο δεν υπέβαλε
δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη δυνάμει της οποίας ο ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ως την
ενηλικίωση του τέκνου. (Κεφ. Ε΄, παρ. 8.5.1β της οικείας Πρόσκλησης). Με την ένσταση κατατέθηκαν: α. η απαιτούμενη
βεβαίωση του Παραρτήματος 1 και β. εκ νέου ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνου αντί για δικαστική απόφαση ή
συμβολαιογραφική πράξη για την απόδειξη της μονογονεϊκότητας βάσει του κεφ. Γ', παρ. 8.2γ. της οικείας Πρόσκλησης.
Δεδομένου ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις και
ειδικότερα ότι δηλώθηκαν περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας στο κριτήριο Δ3. Με την ένσταση
κατατέθηκε ξανά η Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η ως άνω αναντιστοιχία.Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α) εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ
από τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής, β) ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής
υποβλήθηκε
απλή
βεβαίωση
σπουδών
από
την
οποία
δεν
βεβαιώνεται
η
μοριοδότηση
και
γ) ότι η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020
δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα
ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση
υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την
υποτροφία.».Με την ένσταση κατατέθηκε: α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 από την οποία
επιβεβαιώνεται πως ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων
εισαγωγής και β) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η
Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση καθώς όπως σημειώνεται στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Από τα προσκομισθένα έγγραφα που κατατέθηκαν με την ένσταση δεν προκύπτει φοίτηση εκτός του
τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η
υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη φοίτηση εντός του τόπου
μόνιμης κατοικίας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

188

572

17768.1

27894

20-04-22

573

17858.2

27507

19-04-22

574

17903.4

27596

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση και
β)δεν προσκομίστηκε η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής περί λήψης
ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας
Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο
Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει
εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Με την ένσταση κατατέθηκε μόνο εκ νέου η ίδια απλη βεβαίωση
σπουδών που είχε υποβληθεί με την αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε εκ νέου εις δπλούν απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή
η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων σε όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, ενώ από τη
Βεβαίωση προκύπτει ότι η υποψήφια έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων
εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η Βεβαίωση της Γραμματείας η οποία βεβαιώνει τα παραπάνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε πάλι η ίδια απλή βεβαίωση σπουδών που είχε υποβληθεί με την αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

203

618

19291.4

27009

17-04-22

619

19300.1

26922

16-04-22

620

19321.2

26769

15-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις και
ειδικότερα ότι δηλώθηκαν περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε
ξανά η Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η ως άνω αναντιστοιχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που να φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’
της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της
οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
Με την ένσταση κατατέθηκαν για πρώτη φορά: α. Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο
υπογραφής και β. η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει
αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση δεδομένου ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε εκπρόσθεσμα
την απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, καθώς βάσει της παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος
(ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ,
ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών
(προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

217

660

21162.3

28099

21-04-22

661

21167.1

26689

14-04-22

662

21187.1

27904

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που να φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’
της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της
οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
Με την ένσταση κατατέθηκαν: α. Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο υπογραφής και
β. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση και
β) δεν προσκομίστηκε το απαιτούμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπως ορίζεται από την οικεία Πρόσκληση (Κεφ.
Ε΄, παρ. 8.4.α) για την τεκμηρίωση της δήλωση του υποψηφίου ότι είναι «Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω
(Εξαρτώμενα ή μη). Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά:α) η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 και
β) το ως άνω απαιτούμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) η αίτηση υποβλήθηκε από γονέα υποψηφίου/ας, ενώ σύμφωνα με την
Πρόσκληση η υποβολή γίνεται αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α (Κεφ. Ε΄, παρ. 2) και β) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση
του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν
βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση κατατέθηκε μόνο για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1.
Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε από
τον ίδιο τον υποψήφιο με χρήση δικών του κωδικών taxisnet.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
β) η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν
φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου και έχει ασαφές περιεχόμενο. Εκ παραδρομής, όμως, ο λόγος αυτός απόρριψης δεν
καταχωρήθηκε στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ασαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης η Υπηρεσία θεώρησε
ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την
κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου.
Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του
Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του
Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο
Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, ο υποψήφιος ανάρτησε αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή
με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά
τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Με την ένσταση κατατέθηκαν άλλα
δικαιολογητικά και όχι η Υπεύθυνη Δήλωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

237

721

23627.1

27816

20-04-22

722

23649.2

26996

17-04-22

723

23655.2

27524

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

241

733

23957.1

27294

19-04-22

734

23966.2

26702

14-04-22

735

24160.1

28228

21-04-22

736

24193.1

27957

21-04-22

Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Κεφ. Ε', Παρ. 11) «μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι
οριστικοποιημένες αιτήσεις υποψηφιότητας κατατάσσονται αυτομάτως - βάσει των στοιχείων της οριστικοποιημένης
ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης εκάστου Υποψηφίου - κατά φθίνουσα σειρά μοριοδοτήσης. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά κεφαλήν εισόδημα.». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης αφού ο/η υποψήφιος βρίσκεται βάσει εισοδήματος χαμηλότερα στην κατάταξη από
ισοβαθμούντες άλλους υποψήφιους.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε απλή βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Από τα προσκομισθένα έγγραφα που κατατέθηκαν με την ένσταση δεν προκύπτει φοίτηση εκτός του
τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η
υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη φοίτηση εντός του τόπου
μόνιμης κατοικίας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε πάλι απλή βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση, η οποία
μάλιστα υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στις 16.05.2022, κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1.
Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Η Υπηρεσία εισηγείται να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση
β) η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής. Εκ παραδρομής, όμως, ο λόγος αυτός απόρριψης δεν καταχωρήθηκε στον Πίνακα μη Επιλέξιμων
Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του
Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του
Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη
δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου (Κεφ. Ε', παρ. 8.5.1.). Εκ
παραδρομής, όμως, ο λόγος αυτός απόρριψης δεν καταχωρήθηκε στον Πίνακα μη Επιλέξιμων. β) η Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα
δεν φέρει υπογραφή. Στην παρ. 8.1.4. γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
(ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) του Υποψηφίου ότι δεν έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης».
Με
την
ένσταση
κατατέθηκε
Υπεύθυνη
Δήλωση
του
γονέα
με
γνήσιο
υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η αίτηση δεδομένου
ότι στο επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν αποδεικνύεται το κριτήριο της μονογονεϊκότητας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας στο κριτήριο Δ3. Με την ένσταση κατατέθηκε η Βεβαίωση
της Γραμματείας η οποία είχε υποβληθεί με την αίτηση και από την οποία προκύπτει η εν λόγω αναντιστοιχία. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε ξανά η Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η εισαγωγή στην
τριτοβάθμια με το 10%. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται από τη
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13). Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά βεβαίωση από την οποία
προκύπτουν τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα/Σχολή του. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε ξανά η Βεβαίωση της Γραμματείας που υποβλήθηκε με την αίτηση από την
οποία προκύπτει η εισαγωγή του υποψηφίου στην τριτοβάθμια με το 10%. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να
μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο/η υποψήφιος/α συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται
από τη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13). Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά βεβαίωση από την
οποία προκύπτουν τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα/Σχολή του. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄
του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων (10%) και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση της Γραμματείας, από την οποία
προκύπτει εκ νέου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η Βεβαίωση της
Γραμματείας από την οποία προκύπτει η χαμηλότερη τιμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή
η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

271

829

28444.2

26898

15-04-22

830

28489.1

28159

21-04-22

831

28555.12

27193

19-04-22

Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Από τα προσκομισθένα έγγραφα που κατατέθηκαν με την ένσταση δεν προκύπτει φοίτηση εκτός του
τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η
υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη φοίτηση εντός του τόπου
μόνιμης κατοικίας.

272

832

28580.1

28218

21-04-22

833

28629.1

28091

21-04-22

834

28635.1

26928

16-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε εκ νέου απλή βεβαίωση σπουδών και όχι η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ.
14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16
του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι καταχώρησε λανθασμένα μόρια στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι
στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη
καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων (10%) και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση της Γραμματείας, από την οποία
προκύπτει εκ νέου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε η απαιτούμενη η βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά η οικεία Πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι η υποψήφια έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων
εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η βεβαίωση της Γραμματείας στην οποία αναφέρεται ότι η ενιστάμενη εισήχθη στη
Σχολή της με το καθεστώς του 10%. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

303

928

32315.2

27475

19-04-22

929

32321.5

28146

21-04-22

930

32362.1

27874

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος δήλωσε το κριτήριο «Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50%
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το
ποσό των εννέα χιλιάδων (€9.000,00) ευρω», η γνωμάτευση, όμως, που υπέβαλε δεν αφορά τον ίδιο, αλλά μέλος της οικογένειάς
του.
Με την ένσταση κατατέθηκε πάλι πιστοποιητικό αναπηρίας, το οποίο δεν αφορά τον ίδιο, αλλά συγγενικό του πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση της αίτησης του/της υποψηφίου διαπιστώθηκε ότι η Βεβαίωση της γραμματείας που είχε επισυνάψει
αφορούσε το ακ. έτος 2020-2021 και προερχόταν από το τμήμα στο οποίο είχε εισαχθεί κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος με
μετεγγραφή. Με την ένστασή της προσκόμισε πιστοποιητικό φοίτησης στο πρώτο τμήμα εισαγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, δίχως εντούτοις να επισυνάπτει Βεβαίωση της γραμματείας περί των ακαδημαϊκών της επιδόσεων κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος. Ως εκ τούτου, Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης, διότι: α) Η ενιστάμενη δεν επισυνάπτει
νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς της. β) Η βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός του
δηλώνει ρητά ότι είχε υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων για τη λήψη του πτυχίου του.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απερρίφθη, διότι η υποψήφια δεν είχε επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση με πιστοποιημένο το γνήσιο της υπογραφής σε
ό,τι αφορά το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Στην ένσταση δεν επισυνάπτεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε βεβαίωση της γραμματείας
από την οποία προκύπτει η ίδια αναντιστοιχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι καταχώρησε λανθασμένα μόρια στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι
στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη
καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο/η υποψήφιος/α δήλωσε το κριτήριο «Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής
οικογένειας» (κεφ. Γ’ , παρ.8.2.v)’ ωστόσο δεν υπέβαλλε δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη δυνάμει της οποίας ο
ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ως την ενηλικίωση του τέκνου. (Κεφ. Ε΄, παρ. 8.5.1β της Οικείας Πρόσκλησης). Με
την ένσταση κατατέθηκε ξανά το ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που είχε κατατεθεί με την αίτηση, από τα οποία δεν προκύπτει η ως άνω κατά δήλωσή
του ίδιου του υποψηφίου ιδιότητα του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων (10%) και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση της Γραμματείας, από την οποία
προκύπτει εκ νέου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις και
ειδικότερα ότι δηλώθηκαν περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε
ξανά η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η ως άνω αναντιστοιχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας μόρια στο κριτήριο Δ2. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου
η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία προκύπτει η ως άνω αναντιστοιχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η αίτηση καταχωρήθηκε ως μη επιλέξιμη λόγω του ότι η υποψήφια
συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται από τη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της
Οικείας Πρόσκλησης). Επιπροσθέτως από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι η υποψήφια έχει εισαχθεί σε ειδικό
αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής και εξ ου εσφαλμένα (η υποψήφια) συμπλήρωσε το
κριτήριο Δ3 που ορθώς η Γραμματεία δεν ανέγραψε στη Βεβαίωση. Με την ένσταση κατατέθηκε έγγραφο γνωστοποίησης
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από το οποίο προκύπτει ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας 50% από το 2018 και εφ΄όρου
ζωής βάσει του οποίου σύμφωνα με το κείμενο της ένστασης της υποψηφίου εισήχθη στο Πανεπιστήμιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση, β)
εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α
έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής και γ) ότι η Υπεύθυνη
Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά
εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το
δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» Με την ένσταση κατατέθηκε
πάλι απλή βεβαίωση σπουδών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της υποβεβλημένης με την αίτηση από την οποία δεν
βεβαιώνεται η μοριοδότηση. ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι καταχώρησε λανθασμένα μόρια στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι
στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη
καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της ένστασης.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση είχε πρωτογενώς απορριφθεί, διότι βάσει της Βεβαίωσης της Γραμματείας, η υποψήφια είχε υπερβεί κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που
απαιτείται για τη λήψη πτυχίου (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης). Η ενιστάμενη προσκόμισε νέα βεβαίωση Γραμματείας
στην οποία αναγράφεται ως έτος εισαγωγής στο Τμήμα της το ακαδ. έτος 2016-2017, το οποίο βρίσκεται εντός των αποδεκτών
ορίων. Υπήρξε επικοινωνία και με την Γραμματεία του Τμήματός της η οποία επιβεβαίωσε την ορθότητα της βεβαίωσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α) αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και, ειδικότερα, ότι στο κριτήριο Δ2
δηλώθηκαν περισσότερα μόρια από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας β) ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί
λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει
ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση
σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση
κατατέθηκε η ίδια Βεβαίωση της Γραμματείας από την οποία επιβεβαιώνεται η αναντιστοιχία μορίων. Δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη
Δήλωση περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η αίτηση υποβλήθηκε με κωδικούς taxisnet του γονέα ενώ σύμφωνα με την
Πρόσκληση η υποβολή γίνεται αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α (Κεφ. Ε΄, παρ. 2). Από τα προσκομιζόμενα με την ένσταση
έγγραφα δεν προκύπτει απόδειξη του αντιθέτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε ένσταση δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής καταχώρισε λανθασμένα μόρια εισαγωγής πανελληνίων
εξετάσεων στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για
οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων [...] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, καθώς από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και
σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. β) η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο υπογραφής και έχει ασαφές περιεχόμενο. Στην παρ. 7.γ΄
του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση
γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 20192020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη
σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό
επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης
Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με τη ένσταση κατατέθηκε απολυτήριου
επαγγελματικού λυκείου από το οποίο προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και β) Υπεύθυνη
Δήλωση με γνήσιο υπογραφής περί μη λήψης του σταγεστικού επιδόματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να
γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό
θέσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία, αποδεικνύεται ότι ποτέ ο/η υποψηφίος/α δεν είχε προβεί σε οριστικοποίηση της αίτησής του/της.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Η απαιτούμενη βεβαίωση κατατέθηκε μετέπειτα ταχυδρομικώς μέσω αίτησης
θεραπείας, η οποία έλαβε πρωτόκολλο 28659/11-05-2022. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις καθώς από
τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε κάποια βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το αντίθετο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας
Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο
Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει
εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Με την ένσταση δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο
υπογραφής, αλλά υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση χωρίς γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος δεν υπέβαλε την απαιτούμενη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
(Έντυπο Ε1) που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄, παρ. 8.4.β) από την οποία να προκύπτει η κατά δική του δήλωση ιδιότητά του
ως «Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα ή μη)». Με την ένσταση κατατέθηκε η Δήλωση φορολογίας
εισοδήματος 2019 (Έντυπο Ε1) που είχε κατατεθεί και με την αίτηση από την οποία δεν προκύπτει πως ο γονέας που έχει την
ιδιότητα του τρίτεκνου δηλώνει τον υποψήφιο ως εξαρτώμενο τέκνο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Από το προσκομιζόμενο με την ένσταση έγγραφο της σύνοψης της υποβληθείσας αίτησης της υποψήφιας
δεν προκύπτει το αντίθετο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για δεύτερη φορά βεβαίωση φοίτησης. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του
προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022
πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)».)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε αντίγραφο Ε9 από το οποίο δεν
προκύπτει η μη λήψη του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να
μην γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή
του επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας
Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο
Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει
εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.». Με την ένσταση κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση πάλι χωρίς
γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

369

1134

38630.1

27132

18-04-22

1135

38657.1

27026

18-04-22

1136

38716.7

27727

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση
β) υπήρχε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ.
έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους υποψηφίους τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή
του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1 και β)
σαφής Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14
του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του
Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή την Υπεύθυνη Δήλωση, άλλα να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι η
βεβαίωση του Παραρτήματος 1 κατατέθηκε για πρώτη φορά με την ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

374

1149

39055.1

27519

20-04-22

1150

39073.1

26377

21-04-22

1151

39103.1

26767

15-04-22

1152

39112.1

28355

21-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». )». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το αντίθετο.Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι o Yποψήφιος συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται από
τη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13). Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά βεβαίωση από την οποία
προκύπτουν τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα/Σχολή του. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α)η αίτηση υποβλήθηκε από γονέα υποψηφίου/ας, ενώ σύμφωνα με την
Πρόσκληση η υποβολή γίνεται αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α (Κεφ. Ε΄, παρ. 2) και β) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση
του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν
βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1.
Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση α)λόγω μη υποβολής της αίτησης
από τον ίδιο τον υποψήφιο με χρήση προσωπικών του κωδικών taxisnet και β) λόγω υποβολής εις πρώτον της βεβαίωσης του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση του τμήματος φοίτησης, από την οποία
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α εισήλθε σε αυτό σε ειδικό αριθμών θέσεων από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που να φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’
της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις
Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη
στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη
Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και θα έπρεπε
να δηλωθούν ως μόρια εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσα προβλέπονται στο Κεφ. Δ', παρ.2γ. της οικείας
Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

392

1205

40332.1

27609

20-04-22

1206

40354.1

28344

21-04-22

1207

40393.1

26438

26-04-22

1208

40410.1

26838

15-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά πάλι μια απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

396

1219

40961.1

27283

19-04-22

1220

40984.1

28012

21-04-22

1221

40989.1

26821

15-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση β) η Υπεύθυνη
Δήλωση περί στεγαστικού επιδόματος δεν φέρει γνήσιο υπογραφής. Με την ένσταση κατατέθηκε α) Υπεύθυνη Δήλωση με
γνήσιο υπογραφής και β) για δεύτερη φορά απλή βεβαίωση σπουδών. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

398

1225

41216.1

28282

21-04-22

1226

41279.1

27843

20-04-22

1227

41337.1

27550

20-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού
εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση του τμήματος φοίτησης, από την οποία
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α εισήλθε σε αυτό σε ειδικό αριθμών θέσεων από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά η
βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

404

1244

41880.2

27372

19-04-22

1245

41891.1

28225

21-04-22

1246

41916.2

27301

19-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από την οποία δεν βεβαιώνεται η
μοριοδότηση. β) υπήρχε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου
κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας παράλληλα στους
υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη λήψης του στεγαστικού
επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά
πάλι μια απλή βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης του
στεγαστικού επιδόματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων (10%) και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η αρχική αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Τα 14992 μόρια τα οποία συγκέντρωσε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις η ενιστάμενη της δίνουν πολλαπλασιαστή 1 στο Δ3 κριτήριο.
Η μοριοδότησή της έχει εξαχθεί σωστά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η αίτηση υποβλήθηκε από τον γονέα του/της υποψηφίου, ενώ σύμφωνα με
την Πρόσκληση η υποβολή γίνεται αποκλειστικά από τον/την Υποψήφιο/α (Κεφ. Ε΄, παρ. 2 της οικείας Πρόσκλησης). Την ένσταση
την έκανε, επίσης, ο γονέας του Υποψηφίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο/η υποψήφιος/α συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται
από τη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13). Με την ένσταση κατατέθηκε για πρώτη φορά βεβαίωση της
Γραμματείας (επανάληψη εις το το ορθόν) από την οποία προκύπτουν τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα/Σχολή
του. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ
Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια δεν έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή ένστασης επί του
Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση
και να χορηγηθεί η υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε ξανά η Βεβαίωση της
Γραμματείας που είχε κατατεθεί με την αίτηση από την οποία προκύπτει η αναντιστοιχία στα αναγραφόμενα μόρια του
κριτηρίου Δ1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Κεφ. Ε', Παρ. 11) «μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι
οριστικοποιημένες αιτήσεις υποψηφιότητας κατατάσσονται αυτομάτως - βάσει των στοιχείων της οριστικοποιημένης
ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης εκάστου Υποψηφίου - κατά φθίνουσα σειρά μοριοδοτήσης. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά κεφαλήν εισόδημα.». Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση αφού ο/η υποψήφιος βρίσκεται βάσει εισοδήματος χαμηλότερα στην
κατάταξη από ισοβαθμούντες άλλους υποψήφιους.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Με την ένσταση κατατέθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους(Ε1) 2019 από την οποία δεν
προκύπτει φοίτηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη
φοίτηση εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

423

1304

44617.1

27630

20-04-22

1305

44620.1

27556

20-04-22

1306

44627.1

26886

15-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Ο/Η υποψήφιος με την ένστασή του προβάλει ότι η λανθασμένη καταχώρηση των μορίων εισαγωγής οφείλεται σε σφάλμα της
πλατφόρμας, ισχυρισμός που απορρίπτεται ως αβάσιμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή
η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν
περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση κατατέθηκε Βεβαίωση της Γραμματείας
από την οποία προκύπτει ότι η σωστή τιμή στο κριτήριο Δ2 ήταν το 8,75 αντί για το 9 το οποίο είχε δηλώσει πρωτογενώς η
αιτούσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
Με την ένσταση δεν κατατέθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, αλλά πάλι μια απλή βεβαίωση σπουδών με
αναλυτική βαθμολογία. Επίσης, δεν κατατέθηκε Ε1 φορολογικού έτους 2019 για την απόδειξη φοίτησης εκτός τόπου μόνιμης
κατοικίας, όπως ισχυρίζεται ο Υποψήφιος στην ένστασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

432

1332

45541.1

28318

21-04-22

1333

45555.1

27924

20-04-22

1334

45571.1

28259

21-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α) δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση.
β) η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα
ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση
υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την
υποτροφία.». Με την ένσταση κατατέθηκε: α) για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι
στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και
στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις
κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)» και β)
Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη
Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Βεβαίωσης της Γραμματείας.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Από το προσκομισθέν έγγραφο που κατατέθηκε με την ένσταση, δεν προκύπτει φοίτηση εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη
φοίτηση εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
από τη Βεβαίωση της Γραμματείας προκύπτει ότι ο Υποψήφιος έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον
του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε η ίδια Βεβαίωση από την Γραμματεία από την οποία
επιβεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος έχει εισέλθει σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε κενή βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ασάφεια στην Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος ή
επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι έχει ληφθεί το στεγαστικό επίδομα δίνοντας
παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και την κατάθεση σαφούς Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη
λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου ασαφής Υπεύθυνη Δήλωση
περί μη λήψης του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση και να χορηγηθεί η υποτροφία, στο ύψος που συμψηφίζει το ποσό του στεγαστικού επιδόματος (ή του
επιδόματος ενοικίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ενώ έχει καταχωρηθεί φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας κατά τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας προκύπτει ότι η φοίτηση είναι εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Στην παρ. στ΄ του κεφ. Β’ της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι
Εξαρτώμενο Μέλος...». Με την ένσταση κατατέθηκαν έγγραφα από τον ένα γονέα, τα οποία δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν
φοίτηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση
και να χορηγηθεί η υποτροφία στο ύψος που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης, για τη φοίτηση
εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων (10%) και σε ποσοστό επιπλέον του
αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η σχετική βεβαίωση της Γραμματείας, από την οποία
προκύπτει εκ νέου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων του κριτηρίου Δ1 και ειδικότερα ότι
δηλώθηκαν περισσότερα από τα αναγραφόμενα στη Βεβαίωση της Γραμματείας. Με την ένσταση δεν κατατέθηκε βεβαίωση από
την οποία να προκύπτουν τα καταχωρημένα από τον υποψήφιο μόρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από
τη Βεβαίωση προκύπτει ότι η υποψήφια έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων
εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε εκ νέου η βεβαίωση της Γραμματείας η οποία πιστοποιεί τα παραπάνω. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε πάλι απλή βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε εκ νέου απλή βεβαίωση σπουδών και όχι η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ.
14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16
του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε: α. ότι δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που να φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’
της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις
Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από τη Βεβαίωση προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Με την ένσταση κατατέθηκε: α) Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη
στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο υπογραφής και β)βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εισαχθεί σε
ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων εισαγωγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει
εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε πάλι μια απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και ειδικότερα ότι δηλώθηκαν από την
υποψήφια μόρια εισαγωγής από τις πανελλήνιες χωρίς να βεβαιώνεται αυτό από τη βεβαίωση της Σχολής. Με την ένσταση
κατατέθηκε εις πρώτον βεβαίωση από την οποία προκύπτουν τα μόρια εισαγωγής από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σημειώνεται
ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄
3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν
επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με την ένσταση
κατατέθηκε για πρώτη φορά η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1. Σημειώνεται ότι στην παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του
κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της
862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή
εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει
να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι: α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού
επιδόματος ή επιδόματος ενοικίου κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που να φέρει γνήσιο υπογραφής. Στην παρ. 7.γ΄ του κεφ. Ε’
της οικείας Πρόσκλησης αναφέρεται: «γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης
υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.» και β. δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της
οικείας Πρόσκλησης και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Με
την ένσταση κατατέθηκαν για πρώτη φορά: α. Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψεως ή μη στεγαστικού επιδόματος με γνήσιο
υπογραφής και β. η απαιτούμενη βεβαίωση του Παραρτήματος 1, στην οποία αναγράφονται άλλα στοιχεία από όσα έχει
δηλώσει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη
Δήλωση, αλλά να απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε εκπρόσθεσμα την απαιτούμενη βεβαίωση
του Παραρτήματος 1, καθώς βάσει της παρ. 14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021,
ΦΕΚ Β΄ 3179/19.07.2021) και της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής:
«Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον
με την ένσταση)».
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.

473

1460

51280.1

28174

21-04-22

1461

51331.2

28257

21-04-22

1462

51339.1

27451

19-04-22

Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης
και αντ’ αυτής υποβλήθηκε απλή βεβαίωση σπουδών από την οποία δεν βεβαιώνεται η μοριοδότηση. Σημειώνεται ότι στην παρ.
14 του Κεφαλαίου Ε΄ του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 83753/Ζ1/12.07.2021, ΦΕΚ Β΄3179/19.07.2021) και στην παρ. 16
του Κεφαλαίου Ε΄ της 862/24.01.2022 πρόσκλησης του ΙΚΥ, ορίζονται ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Με την ένσταση δεν
κατατέθηκε βεβαίωση γραμματείας σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της οικείας Πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
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Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η ένσταση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α, η αίτηση του/της οποίου/ας κατετάγη κάτω από τις πρώτες 2.500 και ως εκ τούτου
δεν έχει ελεγχθεί εισέτι από την Υπηρεσία (Κεφάλαιο Ε΄ παρ. 12 της Πρόσκλησης: «Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και
μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις
υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ»). O/H υποψήφιος/α δεν αμφισβητεί την
μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης, αλλά διατείνεται ότι για την αξιολόγηση της αίτησης θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
άλλα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων του Κεφαλαίου Δ΄ της Πρόσκλησης (π.χ. ιδιότητα μέλους
μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία κλπ.) και ζητά να χορηγηθεί υποτροφία από τις αιτίες αυτές. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω,
όλοι/ες οι εν λόγω υποψήφιοι/ες πλήττουν τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος και για το λόγο αυτό
κατ' εφαρμογή της παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε’ της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης», το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της καθώς μετά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την
Υπηρεσία μας, αποδεικνύεται ότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησής, έχουν γίνει ενέργειες, συνεπώς ο/η υποψήφιος/α έχει
προβεί σε άρση και δεν έχει εκ νέου οριστικοποιήσει την αίτησή του/της.
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