
 
 

 

 

 

   

  

           

 

 
«αρχή…ΖΩ!»

«Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ τάξης 
Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019

με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ MH ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΌ 10 ΕΩΣ & 17 Σεπτεμβρίου 2019
 

191 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 940668647 

192 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 708853875 

                     

«αρχή…ΖΩ!» 
«Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ τάξης 
Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019-2020», 

με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ 10 ΕΩΣ & 17 Σεπτεμβρίου 2019 

300229363 ΟΧΙ ΌΧΙ 

147681919 ΝΑΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                                              

Μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει αντίγραφο 

λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιστοιχη 
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Για 

το λόγο αυτό δε δύναται η 
υπαγωγή του στον κατάλογο 
ωφελούμενων της δράσης.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

193 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 833935169 

194 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 839397470 

195 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 984570455 

                     

155219194 ΝΑΙ ΌΧΙ 

301612050 ΟΧΙ ΌΧΙ 

128744616 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                                              

Μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει αντίγραφο 

λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιστοιχη 
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Για 

το λόγο αυτό δε δύναται η 
υπαγωγή του στον κατάλογο 
ωφελούμενων της δράσης.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

196 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 208440343 

197 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 936067915 

198 ΕΥΒΟΙΑΣ 693920828 

                     

136863562 ΝΑΙ ΌΧΙ 

101937659 ΟΧΙ ΌΧΙ 

154215289 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                                              

Μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει δικαιολογητικά 

μονογονεϊκής οικογένειας. Για το 
λόγο αυτό δε δύναται η 

υπαγωγή του στον κατάλογο 
ωφελούμενων της δράσης.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

199 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 915092556 

200 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 358974345 

201 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 007275673 

                     

068527103 ΟΧΙ ΌΧΙ 

133678559 ΟΧΙ ΌΧΙ 

101921858 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

202 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 194315277 

203 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 611348132 

204 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 005511952 

                     

136176553 ΟΧΙ ΌΧΙ 

066850586 ΟΧΙ ΌΧΙ 

046930480 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

205 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 942496716 

206 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 268898270 

207 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 829194375 

                     

117504596 ΟΧΙ ΌΧΙ 

301628612 ΟΧΙ ΌΧΙ 

126959804 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

208 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 699160838 

209 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 080875987 

210 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105261319 

                     

149832457 ΟΧΙ ΌΧΙ 

155231564 ΟΧΙ ΌΧΙ 

051146326 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

211 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 715722102 

212 ΦΩΚΙΔΑΣ 781171530 

213 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 452050156 

                     

101930136 ΟΧΙ ΌΧΙ 

129955012 ΟΧΙ ΌΧΙ 

130585534 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

214 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 612792322 

215 ΕΥΒΟΙΑΣ 640031330 

216 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 610453128 

                     

137268285 ΟΧΙ ΌΧΙ 

118888179 ΟΧΙ ΌΧΙ 

052966086 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας και λόγω 

μη πληρότητας δικαιολογητικών.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

217 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 094057237 

218 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 860552040 

219 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 662210355 

                     

140630032 ΟΧΙ ΌΧΙ 

105945294 ΟΧΙ ΌΧΙ 

112444404 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

220 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 302176552 

221 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 486350543 

222 ΕΥΒΟΙΑΣ 454872425 

                     

132638379 ΟΧΙ ΌΧΙ 

137352483 ΟΧΙ ΌΧΙ 

028389045 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας και λόγω 

μη πληρότητας δικαιολογητικών.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

223 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 308072367 

224 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 466426710 

225 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 179320638 

                     

149828536 ΟΧΙ ΌΧΙ 

105086876 ΟΧΙ ΌΧΙ 

063953188 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

226 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 305260902 

227 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 055895041 

228 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 881896455 

                     

117525592 ΟΧΙ ΌΧΙ 

101915065 ΟΧΙ ΌΧΙ 

136175568 ΟΧΙ ΌΧΙ 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  



 
 

 

 

 

   

  

           

 

229 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 411395896 

230 ΕΥΒΟΙΑΣ 969380058 

231 ΕΥΒΟΙΑΣ 488178568 

 

 

                     

124112879 ΟΧΙ ΌΧΙ 

118895078 ΟΧΙ ΌΧΙ 

065859128 ΟΧΙ ΌΧΙ 

 
 
 

ΛΑΜΙΑ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

                

 

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                         
Μετά από έλεγχο των 

υποβληθέντων στοιχείων και 
βάσει των προϋποθέσεων που 
τέθηκαν στην αρ.2857/09-09-
2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή του αιτούντα στον 
κατάλογο ωφελούμενων της 

δράσης,λόγω αποκλεισμού εκ 
των ορίων φτώχειας.  




