
ΔΡΑΣΗ «αρχή…ΖΩ!»

Παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών 
Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ

Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 317430952 Χ311654 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

2 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 572804964 ΑΙ 491689 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή της στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

3 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 499256709 ΑΜ497034 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

4 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 018838080 ΑΝ 152099 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αιτούσα δεν έχει προσκομίσει 
δικαιολογητικά μονογονεϊκής οικογένειας. Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή της στον κατάλογο 
ωφελούμενων της δράσης.
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Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 662408534 BC 4975860 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

6 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 276066652 Χ 537473 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

7 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 868607235 ΑΟ 833567 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

8 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 250890976 BF1415462 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

9 Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 821860793 ΑΝ 495113 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή της στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

10 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 992246349 ΑΒ625364 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

11 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 992246349 ΑΒ625364 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 
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Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

12 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 893173033 87822 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

13 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 455437893 Π871302 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

14 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 740434091 Σ836050 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

15 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 981075934 ΑΗ989113 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

16 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ  568825275 Τ307202 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

17 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 967767415 ΑΑ350851 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

18 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 600261489 1239220 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 
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Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

19 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 030788944 Χ831355 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

20 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 246291349 Φ235653 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

21 Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 559741927 ΑΑ355762 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αιτών δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας. επιπλέον παρατηρούνται αντιφάσεις ανάμεσα στο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης και των εκκαθαριστικών της Δ.Ο.Υ. Η αίτηση δεν είναι πλήρης και για το λόγο αυτό δεν 
είναι δυνατή η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

22
Π.Ε 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
145378607 Ρ 299035 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

23
Π.Ε 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
768678579 ΑΙ777420 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

24
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
341725913 ΑΝ142028 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αιτούσα δεν έχει προσκομίσει 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή της στον κατάλογο 
ωφελούμενων της δράσης.

25
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
790993600 ΑΙ152421 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

4



Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

26
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
817147825 Π544777 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

27
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
115650679 ΑΗ480079 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

28
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
661735770 ΑΖ478762 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

29
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
722238073 1042692 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

30
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
190479001 ΑΜ985148 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή του στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.

31
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
481965837 Χ484432 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 
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Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

32
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
093522035 Π544722 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

33
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
457513912 ΑΗ475707 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

34
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
825135567 ΑΗ478283 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

35
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
825135567 ΑΗ478283 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

36
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
565113454 ΑΜ679473 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

37
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
565094965 ΑΒ431996 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

38
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
715585093 BG7517450 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

39
Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
429899386 ΑΟ997313 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 
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Α/Α
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

40 Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 158230031 ΑΙ112087 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

41 Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 824077760 BJ2953997 ΟΧΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του αιτούντα 
στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης, λόγω υπέρβασης των ορίων φτώχειας. 

42 Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 130567477 ΑΟ499066 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                       
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στην 
αρ.2625/08-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει 
εγγραφεί για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δημοτικού και ότι έχει λάβει στο παρελθόν το σχετικό βοήθημα. 
Για το λόγο αυτό δε δύναται η υπαγωγή της στον κατάλογο ωφελούμενων της δράσης.
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