ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
-----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
----

Νέα Ιωνία, 04-07-2022

Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων
στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-2020
(απόφαση της 20ής/26.05.2022 και 21ης/09.06.2022 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.)
Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

1

1903

368.4

10-02-22 17:44:59

3969/2022

2

1993

384.1

16-02-22 23:17:37

3979/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
Εκτός
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν
Εκτός
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

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

1

Α/Α

3

Σειρά
Κατάταξης

387

Αριθμός
Αίτησης

385.1

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

13-02-22 22:44:20

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

3980/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

2

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

4

761

437.4

13-02-22 19:06:20

4019/2022

5

357

477.5

09-02-22 12:36:58

4048/2022

6

1600

602.3

15-02-22 19:54:36

4123/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

απορριφθεί η ένσταση δεδομένου ότι ότι ο
Υποψήφιος έχει εισαχθεί στη Σχολή σε ειδικό αριθμό
θέσεων.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. 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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

3

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

7

1275

832.1

22-02-22 14:01:49

4279/2022

8

466

835.1

10-02-22 18:39:30

4282/2022

9

406

855.2

30-01-22 22:55:28

4291/2022
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2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

4

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

10

231

858.1

18-02-22 13:41:43

4294/2022

11

91

883.3

08-02-22 12:07:25

4310/2022
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(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

5

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

12

970

1125.1

15-02-22 13:50:26

4472/2022

13

1840

1232.1

09-02-22 9:49:41

4545/2022

14

1616

1492.8

26-01-22 10:09:13

4697/2022
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ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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).
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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

6

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

15

1877

1685.1

14-02-22 11:20:35

4807/2022

16

1408

1757.2

27-01-22 0:34:06

4850/2022

17

117

1996.3

28-01-22 14:01:21

4988/2022

18

7

2250.1

18-02-22 11:06:34

5116/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι δεν έχει υποβληθεί από
τον υποψήφιο (Κεφ.Ε' παρ. 1,2 της οικείας
Πρόσκλησης)
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:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

7

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

19

2077

2369.2

04-02-22 21:08:28

5179/2022

20

994

2790.2

16-02-22 15:37:16

5327/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

8

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

21

953

2900.2

26-01-22 23:45:13

5370/2022

22

1283

2912.1

22-02-22 16:33:58

5374/2022

23

1954

2928.2

01-02-22 11:14:14

5379/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης).
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

9

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

24

1442

3298.8

15-02-22 21:26:17

5497/2022

25

2491

3611.2

27-01-22 11:24:58

5566/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το
αντίθετο. 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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

10

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

26

45

3738.3

13-02-22 20:37:02

5604/2022

27

195

3884.1

01-02-22 21:26:38

5658/2022

28

1608

3907.4

13-02-22 17:47:48

5668/2022

29

292

4808.4

10-02-22 14:18:30

5942/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

ένσταση)». Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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).
2) Η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

11

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

30

1168

5989.5

29-01-22 3:53:18

6282/2022

31

1087

6177.1

17-02-22 14:21:06

6347/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

1) ο/η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Γ΄, παρ. 5.α)
2) ο/η υποψήφιος/α συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3
χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται από τη Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
α) ο/η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά
δεν το δήλωσε στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
β) η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986
δεν φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ.
Ε΄, παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

12

Α/Α

32

Σειρά
Κατάταξης

1320

Αριθμός
Αίτησης

6249.4

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

08-02-22 19:26:13

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

6374/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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)».
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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

13

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

33

893

6357.1

20-02-22 18:16:49

6427/2022

34

2026

6598.1

30-01-22 12:15:56

6496/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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).

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

14

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

35

2305

6656.1

01-02-22 20:43:52

6509/2022

36

2272

6704.5

30-01-22 14:04:54

6522/2022
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2) Η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.β)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

15

Α/Α

37

Σειρά
Κατάταξης

826

Αριθμός
Αίτησης

7080.1

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

02-02-22 11:46:21

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

6645/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

16

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

38

507

7482.2

10-02-22 12:20:56

6755/2022

39

370

7486.3

31-01-22 22:51:05

6758/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

17

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

40

1388

7503.1

31-01-22 20:08:44

9416/2022

41

405

8135.2

17-02-22 12:46:10

6950/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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)».
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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),
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

18

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

42

1937

8206.5

19-02-22 19:35:09

6980/2022

43

469

8440.3

17-02-22 16:30:45

7049/2022

44

2338

8609.1

17-02-22 20:29:10

7107/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής
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.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

19

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

45

630

8615.1

04-02-22 17:26:10

7109/2022

46

693

9005.3

29-01-22 14:42:19

7244/2022

47

1989

9362.1

17-02-22 13:44:17

7375/2022

48

776

9481.1

18-02-22 11:45:21

7418/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «
υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της
οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ της οικείας πρόσκλησης
Η αίτηση απορρίπτεται διότι ο υποψήφιος δεν έχει
αναρτήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Κεφ.Ε'
παρ. 1 της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

20

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

49

2162

9655.1

09-02-22 21:03:06

7475/2022

50

2411

9711.2

21-02-22 20:50:00

7494/2022

51

1323

9950.1

16-02-22 14:00:41

7562/2022

52

186

9965.1

17-02-22 8:51:56

7569/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της Οικείας Πρόσκλησης
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α είχε
υπερβεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το
προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

21

Α/Α

53

Σειρά
Κατάταξης

2057

Αριθμός
Αίτησης

10015.1

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

18-02-22 13:59:10

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

7584/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη
λήψη πτυχίου (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας
Πρόσκλησης)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

22

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

54

1892

10296.2

15-02-22 12:08:01

7674/2022

55

2383

10394.1

04-02-22 15:51:18

7701/2022

56

147

10469.1

05-02-22 22:26:52

7732/2022

57

2399

10713.1

16-02-22 11:23:59

7813/2022

58

296

10904.4

07-02-22 13:50:41

7879/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε
εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις
Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ από τη Βεβαίωση

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

59

1983

11043.1

28-01-22 20:40:53

7927/2022

60

1906

11839.4

01-02-22 17:42:03

8200/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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) 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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

61

1279

11896.1

29-01-22 13:27:46

8222/2022

62

460

11962.1

04-02-22 12:06:13

8249/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

63

Σειρά
Κατάταξης

2408

Αριθμός
Αίτησης

12109.1

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

31-01-22 22:19:33

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

8314/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

64

371

12226.1

08-02-22 13:34:26

8358/2022

65

601

12381.1

29-01-22 16:10:31

8425/2022

66

1350

12389.2

17-02-22 21:44:30

8428/2022

67

2394

12464.1

17-02-22 19:57:12

8455/2022

68

378

12533.4

13-02-22 20:18:55

8488/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

69

628

12657.1

15-02-22 23:31:08

8532/2022

70

1964

12836.1

30-01-22 0:18:40

8604/2022

71

1395

12882.1

29-01-22 22:02:52

8624/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να
τεκμηριώνεται από τη Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

72

150

12914.2

29-01-22 21:21:16

8636/2022

73

424

12919.22

08-02-22 12:37:11

8638/2022

74

769

12937.3

15-02-22 14:41:33

8649/2022

75

260

13033.5

15-02-22 14:26:42

8682/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν ήταν
προπτυχιακός φοιτητής κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020
(Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε
εσφαλμένη καταχώρηση μορίων εισαγωγής στις

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

29

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

76

2018

13075.3

04-02-22 12:07:04

8696/2022

77

1599

13265.1

03-02-22 13:16:26

8752/2022

78

1532

13306.1

30-01-22 11:29:25

8765/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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.
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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

30

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

79

1435

13466.1

06-02-22 22:03:08

8833/2022

80

407

13652.1

16-02-22 17:33:48

8915/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

2) Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν
φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους :

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

1. διότι 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)

81

2141

13699.1

16-02-22 23:47:31

8928/2022

82

493

13728.7

30-01-22 17:50:23

8939/2022

2. διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής.
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.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν
προσκομίστηκε η βεβαίωση του Παραρτήματος 1 της

31

Α/Α

83

Σειρά
Κατάταξης

201

Αριθμός
Αίτησης

13877.5

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

21-02-22 13:50:07

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

9004/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

32

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

84

1284

14090.4

13-02-22 23:23:25

9105/2022

85

1706

14281.1

16-02-22 11:59:25

9179/2022

86

1370

14616.1

08-02-22 8:48:31

9298/2022

Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) Ο/Η υποψήφιος/α υπέβαλε αντίγραφο φοιτητικής
ταυτότητας, αντί του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.α).
2) O/H υποψήφιος/α ανέγραψε στο κριτήριο Δ3
μεγαλύτερη αριθμητική τιμή από την αναγραφόμενη
στη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης).
3) Η Υπεύθυνη Δήλωση δεν φέρει το περιεχόμενο που
ορίζεται στην Πρόσκληση και ειδικότερα ότι δεν είναι
έγγαμος/η και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

87

1819

14832.31

01-02-22 21:41:33

9382/2022

88

1730

15292.1

04-02-22 0:20:28

9579/2022

89

962

15332.1

15-02-22 13:24:47

9605/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης).
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

90

1102

15507.2

11-02-22 13:27:01

9674/2022

91

1682

15530.11

31-01-22 21:12:44

9684/2022

92

1080

15633.1

01-02-22 22:34:30

9721/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

93

2137

15678.1

18-02-22 13:58:33

9739/2022

94

928

15885.1

11-02-22 14:26:37

9818/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

95

Σειρά
Κατάταξης

1324

Αριθμός
Αίτησης

16381.2

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

08-02-22 15:34:29

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

9971/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

37

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

96

1181

16415.7

01-02-22 19:58:58

9987/2022

97

2254

16543.9

17-02-22 20:14:23

10046/2022

98

1755

16633.2

01-02-22 17:53:41

10073/2022

99

2229

16681.1

03-02-22 13:58:45

10092/2022

Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια ανέγραψε
στo κριτήριo Δ1 μεγαλύτερη αριθμητική τιμή από την
αναγραφόμενη στη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής
της (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

100

454

16757.1

18-02-22 16:26:56

10120/2022

101

1757

16809.1

11-02-22 11:21:10

10141/2022

102

347

16907.1

17-02-22 16:31:52

10183/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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)».
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
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:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

103

Σειρά
Κατάταξης

1806

Αριθμός
Αίτησης

16995.4

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

10-02-22 11:04:24

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

10212/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

104

Σειρά
Κατάταξης

2101

Αριθμός
Αίτησης

17023.2

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

20-02-22 2:35:39

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

10218/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

105

2178

17107.1

14-02-22 14:37:59

10251/2022

106

2257

17168.2

10-02-22 17:07:43

10280/2022

107

1042

17312.1

22-02-22 4:09:23

10338/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β.
της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια ανήκε σε
κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

108

2040

17336.1

09-02-22 13:13:15

10347/2022

109

1789

17505.4

09-02-22 16:48:36

10396/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

43

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

110

2043
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742
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02-02-22 1:09:49

10559/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) Ο/Η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά
δεν το δήλωσε στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 13).
2) 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).
3) O/H υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της οικείας Πρόσκλησης.
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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112

64

18153.2

07-02-22 23:38:34

10606/2022

113

1077

18233.1

08-02-22 17:01:49

10628/2022

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.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

1) Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
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Α/Α
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Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

114

937

18255.2

14-02-22 14:59:34

10636/2022

115

1568

18446.1

02-02-22 12:30:58

10709/2022

116

2194

18669.2

04-02-22 18:34:13

10785/2022
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2) Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της
οικείας Πρόσκλησης.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

117

2472

18829.1

05-02-22 12:14:22

10840/2022

118

1276

19035.1

11-02-22 9:45:20

10912/2022

119

2456

19243.20

02-02-22 19:00:36

10982/2022
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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 εκ νέου εις
δπλούν απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει
αποδεκτή η ένσταση.
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.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός
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Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α
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892

19760.2

08-02-22 12:27:14

11163/2022

121

451

20004.1

17-02-22 11:07:10

11244/2022
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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.
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.
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

Φοίτηση
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Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός
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Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

122

Σειρά
Κατάταξης

1259

Αριθμός
Αίτησης

20228.13

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

09-02-22 20:45:10

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

11309/2022
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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 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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα
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Πρωτοκόλλου

123

1563

20317.1

10-02-22 19:44:23

11339/2022

124

2045

20405.1

03-02-22 11:37:25

11372/2022

125

279

20452.1

07-02-22 11:18:44

11391/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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).
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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).
2) Ο/Η υποψήφιος/α 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) ευρώ», πλην
όμως η γνωμάτευση που υπέβαλε, δεν αφορά στον
ίδιο, αλλά σε μέλος της οικογένειάς του (Κεφ. Ε΄, παρ.
8.11 της οικείας Πρόσκλησης).
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.
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Εκτός
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50

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

126

2056

20612.1

18-02-22 16:06:35

11463/2022

127

1867

20657.3

03-02-22 15:11:25

11485/2022

128

2391

20680.1

03-02-22 14:28:38

11497/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
1. Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β.
της οικείας Πρόσκλησης).
2. Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση
δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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2436
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130

1434

21186.1

18-02-22 0:39:03

11692/2022

131

334

21203.1

21-02-22 15:51:24

11699/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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1341
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133

2012
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11951/2022

134

2064

22014.3

15-02-22 9:50:49

11969/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η Υπεύθυνη Δήλωση δεν
φέρει το περιεχόμενο της παρ. 7.γ του κεφ. Ε’ της
Οικείας Πρόσκλησης.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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).
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
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2168
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136

2139

22126.2

04-02-22 12:24:28

12021/2022

137

1459

22309.1

16-02-22 23:42:49

12108/2022
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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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) υποβλήθηκε από υποψήφιο/α που δεν ήταν
προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος
2019-2020 (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της Οικείας Πρόσκλησης)
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης
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2216
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139
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12363/2022
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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.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του
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παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
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
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141

1086

23446.3

08-02-22 18:16:44

12549/2022

142

750

23448.6

10-02-22 19:58:07

12551/2022
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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 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.
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143

265

23657.1

05-02-22 21:08:19

12628/2022

144

85

23668.1

15-02-22 15:35:24

12634/2022

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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

145

1854

23675.1

16-02-22 19:13:50

12639/2022

146

271

23957.1

06-02-22 9:07:30

12723/2022

147

1485

24156.1

06-02-22 12:17:04

12776/2022

148

849

24399.2

06-02-22 16:23:40

12842/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

149

1082

24547.2

06-02-22 16:16:00

12882/2022

150

312

24574.2

09-02-22 10:17:06

12888/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 υποψήφια υπέβαλε την από 16.05.2022 (αρ.
πρωτ.Ι.Κ.Υ.:28881/17.05.2022) εκπρόθεσμη ένσταση
της κ. Αναστασίας Φωκά (αρ. αίτησης 24574.2). 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 (αρ. Πρωτ.
28881/17.05.2022), 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)». Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

151

1430

25271.1

16-02-22 21:31:35

13112/2022

152

1590

25324.2

15-02-22 14:18:07

13129/2022

153

2493

25397.1

18-02-22 18:53:04

13160/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά
δεν το δήλωσε στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
2) ο/η υποψήφιος/α ανέγραψε στο κριτήριο Δ2
μεγαλύτερη αριθμητική τιμή από την αναγραφόμενη
στη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της Οικείας Πρόσκλησης)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

154

1793

25424.2

14-02-22 11:48:47

13171/2022

155

925

25599.2

17-02-22 18:22:18

13238/2022

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.
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εντός

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

156

2159

25900.1

08-02-22 14:30:28

13350/2022

157

1559

25915.1

16-02-22 10:01:35

13355/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

158

1580

25935.1

16-02-22 19:43:30

13364/2022

159

1904

25996.1

17-02-22 20:55:47

13389/2022

160

1726

26211.1

16-02-22 21:33:34

13458/2022

161

2117

26215.3

16-02-22 21:55:45

13460/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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 αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας πρόσκλησης)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

162

2029

26269.4

08-02-22 19:15:49

13475/2022

163

2405

26499.1

17-02-22 12:41:57

13544/2022

164

2311

26526.1

07-02-22 22:29:50

13551/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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).
2) Ο/Η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της οικείας Πρόσκλησης.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.β)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου
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165

987

26579.2

11-02-22 11:25:41

13565/2022

166

2388

26861.1

16-02-22 23:28:15

13653/2022

167

395

27041.2

07-02-22 19:48:52

13719/2022

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση
δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

168

553

27223.1

14-02-22 19:28:40

13766/2022

169

806

27475.6

07-02-22 22:15:10

13849/2022

170

1498

27478.2

21-02-22 17:29:06

13850/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο υποψήφιος δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

171

1028

27511.1

11-02-22 14:56:44

13860/2022

172

1396

27744.1

17-02-22 19:37:31

13927/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου
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173

2088

27759.1

16-02-22 9:27:27

13931/2022

174

1444

27924.1

16-02-22 16:41:47

13981/2022

175

1149

28014.2

15-02-22 12:08:42

14003/2022

176

1250

28240.1

16-02-22 12:23:52

14056/2022

177

2402

28430.1

09-02-22 10:36:56

14128/2022

Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
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.
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.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εντός

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

178

350

28444.2

14-02-22 12:02:00

14133/2022

179

2447

29017.2

10-02-22 15:21:40

14334/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «
υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης.
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 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΄

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

180

2366

29132.1

09-02-22 1:06:39

14367/2022

181

1699

29685.1

14-02-22 19:02:42

14568/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

182

2251

29900.2

15-02-22 19:42:37

14659/2022

183

1952

30207.2

16-02-22 21:12:38

14781/2022

184

897

30263.2

11-02-22 16:09:41

14801/2022

185

549

30282.3

08-02-22 22:32:29

14809/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

72

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

186

1596

30309.1

14-02-22 16:36:44

14821/2022

187

1327

30547.1

16-02-22 12:31:08

14896/2022

188

1062

30591.1

17-02-22 14:04:31

14914/2022

189

217

30710.5

09-02-22 9:55:15

14945/2022

190

1325

30894.1

17-02-22 12:52:46

15022/2022

191

1855

31170.1

17-02-22 19:23:58

15135/2022

192

1656

31238.1

22-02-22 16:31:28

15160/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β.
της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στο κριτήριο Δ2 μεγαλύτερη αριθμητική
τιμή από την αναγραφόμενη στη Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

73

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

193

2107

31290.2

14-02-22 13:19:08

15176/2022

194

2317

31297.1

17-02-22 10:28:27

15179/2022

195

872

31302.3

09-02-22 13:55:25

15182/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της Οικείας Πρόσκλησης)
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.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

74

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

196

840

31335.1

16-02-22 14:03:10

15195/2022

197

1709

31399.1

21-02-22 15:02:09

15218/2022

198

1176

31674.1

18-02-22 3:43:25

15353/2022

199

1414

31838.2

16-02-22 13:30:56

15418/2022

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

75

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

200

2172

32027.1

18-02-22 10:12:33

15487/2022

201

243

32113.1

15-02-22 21:36:28

15523/2022

202

1621

32234.1

17-02-22 13:46:14

15573/2022

203

582

32439.6

10-02-22 20:01:37

15645/2022

204

1517

32511.1

18-02-22 13:08:43

15672/2022

Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια ανήκε σε
κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια ανήκε σε
κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
πρόσκλησης)
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) Η αίτηση υποβλήθηκε από υποψήφιο/α που δεν
ήταν προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια κατά το ακαδ.
Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας
Πρόσκλησης)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

205

1252

32592.1

20-02-22 23:35:53

15701/2022

206

788

32616.3

15-02-22 1:12:09

15714/2022

207

443

32660.1

22-02-22 16:16:33

15733/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

2) ο/η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά
δεν το δήλωσε στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
3) ο/η υποψήφιος/α συμπλήρωσε το κριτήριο Δ1, Δ2
και Δ3 χωρίς τούτο να τεκμηριώνεται από τη
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13
της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

77

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

208

2387

32739.1

11-02-22 10:36:47

15769/2022

209

818

32883.1

16-02-22 14:10:36

15841/2022

210

2386

32960.2

10-02-22 14:22:51

15886/2022

211

2047

32987.3

11-02-22 13:42:14

15898/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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.
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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο υποψήφιος δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

78

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

212

692

33183.2

18-02-22 16:39:34

15989/2022

213

976

33293.1

18-02-22 0:13:26

16045/2022

214

2393

33546.1

14-02-22 12:29:44

16163/2022

215

783

33563.1

10-02-22 21:39:46

16171/2022

216

1864

33846.1

13-02-22 23:19:18

16295/2022

217

836

33854.1

14-02-22 16:18:12

16301/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
Εκτός
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απερρίφθη, διότι η υποψήφια δεν είχε
Εκτός
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.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε
Εκτός
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
Εκτός
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
Εντός
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β.
της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο υποψήφιος έχει
Εκτός
υπερβεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα φοίτησης του
Προγράμματος Σπουδών κατά το ακαδ.
έτος 2019-2020 (ΚΕΦ Γ' 4).

Στεγαστικό Επίδομα

Δεν λαμβάνει
Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου
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218

2489

33944.1

17-02-22 13:10:48

16341/2022

219

1098

34015.1

11-02-22 8:53:40

16366/2022

220

1982

34046.3

14-02-22 15:14:15

16381/2022

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο υποψήφιος δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

80

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

221

537

34143.1

16-02-22 14:35:31

16427/2022

222

1585

34187.1

16-02-22 17:28:41

16454/2022
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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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

81

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

223

2082

34202.1

16-02-22 10:02:34

16462/2022

224

1322

34405.1

22-02-22 10:40:02

16558/2022

225

726

34713.1

15-02-22 23:10:36

16707/2022
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(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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της
Οικείας Πρόσκλησης
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

226

1147

34714.1

15-02-22 23:10:05

16708/2022

227

1707

34910.2

14-02-22 11:47:16

16790/2022

228

2131

34917.1

22-02-22 12:19:21

16795/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε αντίγραφο φοιτητικής
ταυτότητας, αντί του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.α)
2) 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)
3) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της Οικείας Πρόσκλησης.
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε
αναντιστοιχία στην καταχώρηση μορίων και

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

229

1345

35017.1

13-02-22 14:15:55

16844/2022

230

1112

35221.5

13-02-22 18:43:52

16937/2022
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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.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου
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231

1728

35283.1

15-02-22 12:54:06

16976/2022

232

2204

35487.2

14-02-22 17:27:41

17092/2022

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εντός

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Δεν λαμβάνει

85

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

233

1232

35798.3

21-02-22 10:34:18

17265/2022

234

2116

35871.1

15-02-22 11:42:48

17303/2022

235

270

36003.1

16-02-22 13:41:24

17375/2022

236

1560

36115.1

16-02-22 11:25:54

17438/2022
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φέρει γνήσιο υπογραφής
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 20162017, 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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986
δεν φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ.
Ε΄, παρ. 7.γ της Οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν φέρει την
υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ
της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α είχε
υπερβεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το
προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό
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Εντός
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Εκτός
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237

1881

36184.2

14-02-22 14:24:04

17480/2022

238

1944

36237.2

15-02-22 12:10:24

17508/2022

239

1870

36422.3

14-02-22 13:08:17

17613/2022
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όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη
λήψη πτυχίου (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας
Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της
οικείας Πρόσκλησης.
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο υποψήφιος ανήκε σε
κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης).
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Εκτός
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Εκτός
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240

2412

36458.1

16-02-22 16:15:08

17632/2022

241

96

36649.1

18-02-22 9:20:38

17745/2022

242

915

36690.2

15-02-22 13:40:53

17768/2022

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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 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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εκτός

Στεγαστικό Επίδομα
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Εκτός
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Εντός
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Α/Α

243

Σειρά
Κατάταξης

2155

Αριθμός
Αίτησης

36806.1

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

17-02-22 22:18:17

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

17829/2022
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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.
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα
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244

2237

36951.2

14-02-22 16:52:42

17902/2022

245

786

37157.1

18-02-22 14:39:18

18007/2022

246

938

37170.1

14-02-22 18:25:07

18015/2022
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υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών
(προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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)
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
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1783

37262.1
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155
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18-02-22 11:15:19
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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.
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.
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
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249

541

37567.1

15-02-22 8:30:00

18215/2022

250

1154

37681.1

18-02-22 23:38:44

18276/2022

251

567

37848.1

15-02-22 14:09:38

18373/2022

252

927

37882.1

16-02-22 11:45:31

18391/2022

253

999

37959.2

15-02-22 13:00:56

18440/2022
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(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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν φέρει την
υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ
της οικείας Πρόσκλησης)
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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στο κριτήριο Δ1 μεγαλύτερη αριθμητική
τιμή από την αναγραφόμενη στη Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
πρόσκλησης)
Κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν
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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 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
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ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι κατά το ακαδ. έτος 20192020 ο υποψήφιος είχε υπερβεί το ελάχιστο όριο
αριθμού εξαμήνων για τη λήψη πτυχίου (Κεφ' Γ', Παρ.
4, της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν ήταν
προπτυχιακός φοιτητής κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020
(Κεφ. Γ΄, παρ. 4. της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

94

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

259

1758

38913.1

15-02-22 21:19:47

18977/2022

260

1541

38968.2

15-02-22 19:44:39

19009/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β
της οικείας Πρόσκλησης).
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
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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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
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ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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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.
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.
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
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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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α 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)
2) ο/η υποψήφιος/α ανέγραψε στα κριτήρια Δ2, Δ3
μεγαλύτερες αριθμητικές τιμές από τις
αναγραφόμενες στη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής
του/της (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
3) η Υπεύθυνη Δήλωση δεν φέρει το περιεχόμενο της
παρ. 7.γ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης.
4) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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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.
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:
α. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή
μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος
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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.
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
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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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της
οικείας Πρόσκλησης
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
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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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η Υπεύθυνη Δήλωση δεν φέρει το περιεχόμενο της
παρ. 7.γ του κεφ. Ε’ της Οικείας Πρόσκλησης.
3) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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)
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε
στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13
της οικείας πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στα κριτήρια Δ1, Δ2 μεγαλύτερες
αριθμητικές τιμές από τις αναγραφόμενες στη
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Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής
3) η υπεύθυνη δήλωση γονέα δεν φέρει γνήσιο
υπογραφής
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «
υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της
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Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

293

1754

43245.1

19-02-22 18:16:57

21034/2022

294

2262

43310.1

17-02-22 10:17:15

21062/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2) Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν φέρει την
υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ
της οικείας Πρόσκλησης)
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.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

1. Η υποψήφια υπέβαλε αντίγραφο φοιτητικής
ταυτότητας, αντί του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.α)
2. Η υποψήφια δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)

295

878

43522.1

18-02-22 14:44:05

21146/2022

3. H υποψήφια δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για
το φοιτητικό επίδομα στέγασης (Κεφ. Ε', παρ. 7γ)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στα κριτήρια Δ1 και Δ2 μεγαλύτερη
αριθμητική τιμή από την αναγραφόμενη στη
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

296

681

43742.1

17-02-22 12:41:18

21243/2022

297

1950

43790.1

18-02-22 12:43:30

21261/2022

298

528

43816.1

17-02-22 12:11:27

21274/2022
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Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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 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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

299

660

43932.1

17-02-22 16:18:29

21322/2022

300

1305

44175.1

21-02-22 21:10:34

21434/2022

301

95

44268.1

17-02-22 13:59:15

21474/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) υποβλήθηκε από υποψήφιο/α που δεν ήταν
προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

302

1810

44432.1

17-02-22 13:54:36

21556/2022

303

1612

44727.1

18-02-22 13:13:44

21685/2022

304

1280

44755.1

17-02-22 15:31:29

21697/2022

305

942

45001.1

21-02-22 19:37:07

21801/2022

306

785

45020.1

17-02-22 16:32:08

21810/2022

307

1267

45292.1

19-02-22 19:42:53

21914/2022
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2019-2020 (Κεφ. Γ΄, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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).
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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλλε τα δικαιολογητικά του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ της
οικείας πρόσκλησης
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

308

1597

45362.1

18-02-22 14:41:14

21943/2022

309

1191

45385.1

18-02-22 18:08:31

21952/2022
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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 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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στα κριτήρια Δ1, Δ2 μεγαλύτερες
αριθμητικές τιμές από τις αναγραφόμενες στη
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

310

972

45567.1

17-02-22 18:18:08

22032/2022

311

2397

45596.1

22-02-22 16:29:05

22043/2022

312

1016

45613.1

17-02-22 20:05:35

22050/2022

Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) Ο/H υποψήφιος/α υπέβαλε αντίγραφο φοιτητικής
ταυτότητας, αντί του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας που ορίζεται στην Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.α).
2) O/H 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).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εντός

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Δεν λαμβάνει

112

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

313

2374

45661.1

22-02-22 11:48:27

22074/2022

314

278

45842.2

17-02-22 19:23:56

22139/2022

315

1865

46132.1

17-02-22 20:39:03

22241/2022
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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 αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στα κριτήρια Δ1, Δ2 μεγαλύτερες
αριθμητικές τιμές από τις αναγραφόμενες στη
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν φέρει την
υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ
της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β.

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

113

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

316

2108

46146.1

18-02-22 21:57:56

22246/2022

317

1593

46149.1

22-02-22 14:43:10

22247/2022

318

1162

46195.1

17-02-22 22:02:05

22267/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

της οικείας Πρόσκλησης).
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α ανήκε σε κάποια εκ των ειδικών
κατηγοριών της Πρόσκλησης (Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά
δεν το δήλωσε στο σχετικό ειδικό πεδίο της αίτησης
(Κεφ. Ε΄, παρ. 13)
2) 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)
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.
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)

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

114

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

319

2427

46603.1

18-02-22 10:12:58

22419/2022

320

547

46636.1

18-02-22 10:31:17

22436/2022

321

2382

46721.1

18-02-22 0:30:16

22468/2022

322

1007

46745.1

22-02-22 11:59:15

22478/2022

323

2232

47018.1

18-02-22 2:08:50

22580/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποψήφια δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται για τουσ κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α ανέγραψε στα κριτήρια Δ1, Δ2,
Δ3 μεγαλύτερες αριθμητικές τιμές από τις
αναγραφόμενες στη Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής
του/της (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
2) η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986
δεν φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ.
Ε΄, παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

324

1744

47132.1

18-02-22 3:36:13

22613/2022

325

367

47255.1

18-02-22 10:20:04

22653/2022

326

1354

47466.1

20-02-22 19:57:38

22738/2022

327

1545

47507.1

21-02-22 10:50:34

22759/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε αντίγραφο του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που ορίζεται στην
Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.α)
2) 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)
3) ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλλε τα δικαιολογητικά
του Κεφ. Ε΄, παρ. 7.γ. της Οικείας Πρόσκλησης.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1. ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του/της σύμφωνα με το «υπόδειγμα
βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της οικείας
Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
2. ο/η υποψήφιος υπέβαλε Δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (Έντυπο Ε1) άλλου έτους, αντί του 2019
που ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση (Κεφ. Ε΄, παρ.
8.4.β, 8.6.β και 8.7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

328

627

47597.1

18-02-22 11:34:45

22794/2022

329

440

47967.1

22-02-22 15:47:38

22962/2022

330

2033

48051.1

21-02-22 14:00:25

22997/2022

331

307

48115.1

18-02-22 20:41:55

23017/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

συμπλήρωσε το κριτήριο Δ3 χωρίς τούτο να
τεκμηριώνεται από τη Βεβαίωση του
Τμήματος/Σχολής του (Κεφ. Ε΄, παρ. 13 της οικείας
Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται διότι ο υποψήφιος κατά το
ακαδ.έτος 2019-20 είχε υπερβεί 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 αίτηση απορρίπτεται, διότι 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
της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης)
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

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

332

2054

48375.1

18-02-22 17:13:03

23111/2022

333

273

48436.3

22-02-22 13:07:06

23127/2022

334

2092

48448.1

22-02-22 16:15:05

23132/2022

335

2095

48507.1

22-02-22 16:57:12

23154/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών
(προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση)». Το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην
γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η Υπεύθυνη Δήλωση δεν φέρει το περιεχόμενο της
παρ. 7.γ του κεφ. Ε’ της οικείας Πρόσκλησης
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.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α
ανέγραψε στα κριτήρια Δ1 και Δ2 μεγαλύτερη
αριθμητική τιμή από την αναγραφόμενη στη
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της (Κεφ. Ε΄,
παρ. 13 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους:
1) 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)
2) η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει γνήσιο υπογραφής

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

336

1291

48534.1

21-02-22 17:13:59

23162/2022

337

1859

48553.1

21-02-22 19:17:42

23170/2022

338

2384

48747.1

18-02-22 21:01:55

23224/2022

339

108

48787.1

18-02-22 21:27:01

23236/2022

340

1192

48803.1

22-02-22 16:04:48

23241/2022

341

875

48962.1

20-02-22 23:00:45

23297/2022

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι υποβλήθηκε από
υποψήφιο/α που δεν ήταν προπτυχιακός/η
φοιτητής/τρια κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020 (Κεφ. Γ΄,
παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το « υπόδειγμα βεβαίωσης» του

Φοίτηση
Εντός/Εκτός του
Τόπου Μόνιμης
Κατοικίας
Εντός

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Λαμβάνει στεγαστικό επίδομα

Δεν λαμβάνει
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

342

348

48990.2

21-02-22 18:57:11

23304/2022

343

1184

49076.1

21-02-22 18:53:03

23336/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 7.β)
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.
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
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Κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα

Εντός

Δεν λαμβάνει

Εκτός

Δεν λαμβάνει

120

Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

344

1409

49121.1

22-02-22 10:30:50

23353/2022

345

1995

49159.1

21-02-22 17:29:52

23367/2022

Αιτιολογία Απόρριψης

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 αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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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 πάλι μια
απλή βεβαίωση σπουδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η
ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
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
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αποφασίζει να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α ανήκε
σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της Πρόσκλησης
(Κεφ. Δ΄, παρ. 2.γ) αλλά δεν το δήλωσε στο σχετικό
ειδικό πεδίο της αίτησης (Κεφ. Ε΄, παρ. 13).
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α 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)
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. δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή
μη του στεγαστικού επιδόματος ή επιδόματος
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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
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ρητά τα εξής: «Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της
Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την
ένσταση)».
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.β)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν
φέρει γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι 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)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι η υποβληθείσα
χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δεν
φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.γ της οικείας Πρόσκλησης)
Η αίτηση απορρίπτεται, διότι ο/η υποψήφιος/α δεν
υπέβαλε Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της
σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του
παραρτήματος 1 της οικείας Πρόσκλησης (Κεφ. Ε΄,
παρ. 7.β)
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
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(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 αίτηση είχε καταχωρηθεί στον προσωρινό Πίνακα
Επιλέξιμων Υποψηφίων. Ωστόσο, η Υπηρεσία
ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με
τo υπ’ αριθμ. 17835/23-02-2022 έγγραφο της
Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ για τη
διόρθωση στο ορθό της Βεβαίωσης του
Παραρτήματος 1, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού της
μοριοδότησης των κριτηρίων Δ1 και Δ2. Βάσει της
ορθής βεβαίωσης τα μόρια του υποψηφίου δεν τον
καθιστούν εντός των 2500 πρώτων βάσει
μοριοδότησης. Ο υποψήφιος δεν προέβη ως θα
όφειλε στην ενημέρωση της Υπηρεσίας για τα ως άνω,
μέσω υποβολής ένστασης. 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
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ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή
απόκρυψη αυτών ή/και η αίτηση δεν συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
σε ισχύ [?] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
(Συνεδρία 21η/09.06.2022) να διαγραφεί η αίτηση του
υποψηφίου από τον προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων
Υποψηφίων και να καταχωρηθεί στον Οριστικό Πίνακα
Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.
Η αίτηση είχε καταχωρηθεί στον προσωρινό Πίνακα
Επιλέξιμων Υποψηφίων. Ωστόσο, η Υπηρεσία
ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με
τo υπ’ αριθμ. 17835/23-02-2022 έγγραφο της
Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ για τη
διόρθωση στο ορθό της Βεβαίωσης του
Παραρτήματος 1, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού της
μοριοδότησης των κριτηρίων Δ1 και Δ2. Βάσει της
ορθής βεβαίωσης τα μόρια του υποψηφίου δεν τον
καθιστούν εντός των 2500 πρώτων βάσει
μοριοδότησης. Ο υποψήφιος δεν προέβη ως θα
όφειλε στην ενημέρωση της Υπηρεσίας για τα ως άνω,
μέσω υποβολής ένστασης. 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 ή
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Α/Α

Σειρά
Κατάταξης

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία/Ώρα
Υποβολής Αίτησης

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου

Αιτιολογία Απόρριψης

απόκρυψη αυτών ή/και η αίτηση δεν συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
σε ισχύ […] η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
(Συνεδρία 21η/09.06.2022) να διαγραφεί η αίτηση του
υποψηφίου από τον προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων
Υποψηφίων και να καταχωρηθεί στον Οριστικό Πίνακα
Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.
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