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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ α/α 2 ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 
(MIS) 5049246. 
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για παροχή οικονομικών 
ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» και της α/α 2 Πράξης 
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
11282302, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αφορά παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 
προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  
 
Σύμφωνα με απόφαση της 97ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με ημερομηνία 01/09/2021, εγκρίθηκαν οι 
πίνακες αποτελεσμάτων παροχής ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: 

• Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: ΩΞ0Φ469Β4Μ-ΘΚΨ 
Microsoft Word - X-2021-22_Prakt-97_Paroxi_Oikon_Enisx_AmEA_11282302.docx 
(diavgeia.gov.gr) 
 

• Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες: ΑΔΑ: 607Δ469Β4Μ-4ΘΑ 
Microsoft Word -X-2021-22_Prakt-97_Paroxi_Oikon_Xam_Eisod_Omades_11282302.docx 
(diavgeia.gov.gr) 

 
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E0%CE%A6469%CE%924%CE%9C-%CE%98%CE%9A%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E0%CE%A6469%CE%924%CE%9C-%CE%98%CE%9A%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/607%CE%94469%CE%924%CE%9C-4%CE%98%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/607%CE%94469%CE%924%CE%9C-4%CE%98%CE%91?inline=true
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του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι 
ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: 
Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο 
δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, 
κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων 
υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την 
έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν 
ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος 
πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και 
του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 
28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των 
προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά. 
 
 


