
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 

Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ» 

 

Κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης 348/21/10/2020: 

Στην Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με τους κάτωθι 

αριθμούς ταυτότητας - διαβατηρίου: 

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (4 τελευταία ψηφία) 

1 ΑΙ ….3382 

2 AI ….2853 

3 ΑΗ …3512 

4 ΑΙ ….2043 

5 AH …1779 

6 ΑΑ…..7294 

7 ΑΙ …..0195 

8 AM ….0927 

9 ΑΙ ……8174 

10 ΑΙ …..4220 

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας ΑΗ …….4142 δεν προσκλήθηκε στις προφορικές 

εξετάσεις / συνεντεύξεις, διότι ο φάκελος της αίτησής του/της ήταν ελλιπής. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας Χ …….6685 δεν προσήλθε για προφορική εξέταση / 

συνέντευξη και συνεπώς αποκλείστηκε από τη διαδικασία. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας ΑΟ ……..5570 δεν γίνεται δεκτός/η γιατί δεν 

συγκέντρωσε βαθμό ίσο ή άνω του 60%, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ. 

 

 

 

Στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με τους κάτωθι 

αριθμούς ταυτότητας - διαβατηρίου:  

 

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (4 τελευταία ψηφία) 

1 AI……2651 

2 ΑΙ……6938 

3 ΑΜ ….1359 

4 ΑΙ ……0356 

5 ΑΙ ……6757 

6 ΑΚ …..8533 

7 ΑΟ …..4656 

 
 
Οι υποψήφιοι/ες με αρ. ταυτότητας ΑΝ…….0635, ΑΗ…….1972, ΑΙ…….5568, 

ΑΕ……1032 δεν προσκλήθηκε στις συνεντεύξεις, διότι δεν διέθεταν τον απαιτούμενο από 

τον Κανονισμό του ΠΜΣ και την προκήρυξη βαθμό πτυχίου (“λίαν καλώς”). 



 

Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας ΑΜ ……3291 δεν προσήλθε για συνέντευξη και 

συνεπώς αποκλείστηκε από τη διαδικασία. 

 

Οι υποψήφιοι/ες με αρ. ταυτότητας …………4025, ΑΗ……8687 δεν γίνονται δεκτοί/ες γιατί 

δεν συγκέντρωσαν βαθμό ίσο ή άνω του 60%, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ. 

 
 
 

 

Στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με τους κάτωθι 

αριθμούς ταυτότητας - διαβατηρίου:  

 

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (4 τελευταία ψηφία) 

1 ΑΙ …….0850 

2 AZ ……1628 

3 ΑΒ ……7416 
 
 
Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας ΑΗ……..6745 δεν προσήλθε στις γραπτές εξετάσεις 

και συνεπώς αποκλείστηκε από τη διαδικασία. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αρ. ταυτότητας Μ……..4998 απέσυρε την αίτηση του/της.. 
 
 
 

 


