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Κληροδότημα  «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» 

Πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή έχουν ελλιπή 
δικαιολογητικά και δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 

 
 

ΑΑ Αρ.Πρωτοκόλλου Ημ/νία Πρωτοκ. Προϋπόθεση που δεν πληρείται/ Ελλιπή δικαιολογητικά 

1 12194 10/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

2 12452 12/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

3 12251 11/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

4 12259 11/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

5 12213 10/6/2019 

Στη βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού για 
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019 δεν 
αναφέρεται η διάρκεια του προγράμματος, η  ημερομηνία εγγραφής 
καθώς και η γλώσσα εργασίας. 

6 12223 10/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

7 12158 10/6/2019 

1. Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με βαθμό 
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του 
πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 
2. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού σε ισχύ. 
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ΑΑ Αρ.Πρωτοκόλλου Ημ/νία Πρωτοκ. Προϋπόθεση που δεν πληρείται/ Ελλιπή δικαιολογητικά 

8 12082 7/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

9 12582 14/6/2019 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης (12/06/2019) 

10 12416 12/6/2019 

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού 
για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην 
οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η  ημερομηνία εγγραφής καθώς και 
η γλώσσα εργασίας. 

 
 
 

------ 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

------ 


