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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 
 
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 στις 17/05/2019 στην 
ιστοσελίδα του ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων 
πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», 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 29ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ημερομηνία 04/12/2019, εγκρίθηκαν οι 
πίνακες αποτελεσμάτων παροχής ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: 
 

• Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: 696Ζ469Β4Μ-ΑΒΘ 
 (https://diavgeia.gov.gr/doc/696Ζ469Β4Μ-ΑΒΘ?inline=true) 

 

• Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες: ΑΔΑ: Ω79Ω469Β4Μ-ΚΡ0 
(https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω79Ω469Β4Μ-ΚΡ0?inline=true) 

 
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι 
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ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση 
Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα 
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  
με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό 
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα 
δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση 
υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.  
 
 


