
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ 

ΑΘΗΝΑ, 20/02/2019 

Σύμφωνα με την Απόφαση της 7ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 28-08-2018, 

συνήλθε σήμερα 20/02/2018 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων στις ΝΕΕΜΠ 

και ΦΕΖ συγκροτούμενη από τους Καθηγητές Ν. Μαμάση, Μ. Μενεγάκη και Ν. Τράκα. Στη 

συνεδρίαση εξετάστηκαν οι αιτήσεις των πρωτοετών σπουδαστών από μετεγγραφές. Χρέη 

γραμματέως της συνεδρίασης εκτέλεσε η προϊσταμένη των Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ κα Ε. 

Βουρλιωτάκη. 

Αναλυτικά κατατέθηκαν: 

Για εισδοχή στις ΝΕΕΜΠ 

 9 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών από μετεγγραφές 

Για εισδοχή στις ΦΕΖ 

 2 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών από μετεγγραφές 

Όλες οι αιτήσεις ήταν εμπρόθεσμες και πληρούν τα κριτήρια εισδοχής τόσο στις ΝΕΕΜΠ 

όσο και στη ΦΕΖ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στις ΝΕΕΜΠ, ενώ στις ΦΕΖ τα διαθέσιμα δωμάτια είναι 28.  

Υπενθυμίζεται ότι κατά τα προηγούμενα έτη η προβλεπόμενη από τον κανονισμό των 

ΝΕΕΜΠ αναλογία μεταξύ των κατηγοριών εισαγομένων δεν τηρήθηκε γιατί κάτι τέτοιο θα 

είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών δωματίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εισδοχή 

μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπει ο κανονισμός. 

Το τρέχον έτος με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων και τη σχετικά χαμηλή 

διαθεσιμότητα των δωματίων, η επιτροπή εξέτασε κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των 

προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών, στη συνέχεια των προπτυχιακών φοιτητών παλαιών 

ετών και τέλος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων τηρουμένων, στο 

βαθμό που αυτό είναι εφικτό, των αναλογιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό. 

Ανεξαρτήτου κατηγορίας προτεραιότητα δίνεται σε άτομα ειδικών κατηγοριών 

(πλημμυροπαθείς, πυρόπληκτοι, πολύτεκνοι, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα 

εισοδηματικά κριτήρια εφαρμόζονται τα όρια εισοδήματος που προβλέπονται από τον 

Κανονισμό σε περίπτωση έλλειψης δωματίων, ήτοι τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου 

πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού.  

Στη βάση των παραπάνω κριτηρίων, η σειρά προτεραιότητας για εισαγωγή στις ΝΕΕΜΠ, 

εφόσον υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια, διαμορφώνεται ως εξής: 

Προπτυχιακών πρωτοετών  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ 
1 ΣΚΟΡΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2 ΜΠΕΛΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



3 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
4 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6 ΜΑΝΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΘΕΟΔΟΡ 
7 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Η αίτηση του κ. ΛΙΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια 

του πρώτου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού δεν γίνεται αποδεκτή 

την παρούσα χρονική στιγμή. Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και υπάρξουν και άλλα 

διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτά δικαίωμα εισδοχής με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του 

δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού. Έτσι η σειρά 

κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτούντων αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα 

και με το πρακτικό εισδοχών του Νοεμβρίου του 2018,  διαμορφώνεται ως εξής:  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ 
 
Προπτυχιακών πρωτοετών 
1 ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 
2 ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
3 ΛΙΟΝΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 
Προπτυχιακών παλαιών ετών 
4 ΔΡΟΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 
5 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΝΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7 ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
8 ΠΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9 ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
10 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
Μεταπτυχιακών πρωοετών  
12 ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΜΕΧΜΕΤ 
 
Υποψηφίων διδακτόρων πρωτοετών 
13 ΤΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
Υποψηφίων διδακτόρων παλαιών ετών 
14 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
15 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Συμπερασματικά για τις ΝΕΕΜΠ κατατέθηκαν και εξετάσθηκαν 9 αιτήσεις. Από αυτές, οι 8 

γίνονται δεκτές με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα του άρθρου 5 της 

παραγράφου 5 του Κανονισμού. Οι αιτούντες θα ειδοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας 

με βάση  τη διαθεσιμότητα των δωματίων. Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και 

υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτά δικαίωμα εισδοχής, με βάση τα 

εισοδηματικά κριτήρια του δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του 



Κανονισμού, άλλος ένας αιτών, η κατάταξη του οποίου, στο σύνολο των αιτούντων αυτής 

της κατηγορίας,  δίνεται στον παραπάνω πίνακα.  

 

Στις ΦΕΖ γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες αιτήσεις: 

Προπτυχιακών πρωτοετών  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ 

1 ΜΑΝΕΤΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΖΩΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Συμπερασματικά για τις ΦΕΖ κατατέθηκαν 2 αιτήσεις, οι οποίες γίνονται δεκτές.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ 

 

 

 

 

 

 

  

Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ                   Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ                Ν. ΤΡΑΚΑΣ 

 


