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                    7 Ιουλίου 2022 
 
 

 Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας  
για σπουδές Master 2 στην Γαλλία 

 
    Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

A/A ID ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1 1601 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

2 1492 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 

3 1581 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 

4 1571 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 



2 
 

5 1564 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 

6 1585 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

7 1617 
Δεν κατέχει πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά 
(7,00/10) που αποκτήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2020-2021 ή 
2019-2020 (κεφ. 2, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης). 

8 1560 

1.Δεν κατέχει πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά 
(7,00/10) που αποκτήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2020-2021 ή 
2019-2020 (κεφ. 2, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης).   

2.Κατέχει ή εκπονεί  μεταπτυχιακό τίτλο (Master), εξαιρουμένων των 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πενταετούς φοίτησης (Integrated 
Masters) (κεφ. 2, παρ. 8 της οικείας Πρόσκλησης). 

9 1613 
Κατέχει ή εκπονεί  μεταπτυχιακό τίτλο (Master), εξαιρουμένων των 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πενταετούς φοίτησης (Integrated 
Masters) (κεφ. 2, παρ. 8 της οικείας Πρόσκλησης). 

10 1603 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

11 1579 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 

12 1520 
Δεν κατέχει πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά 
(7,00/10) που αποκτήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2020-2021 ή 
2019-2020 (κεφ. 2, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης). 

13 1513 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 
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14 1594 

Δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου και δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου 
βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχει 
εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00 (κεφ. 2, παρ. 4 
της οικείας Πρόσκλησης). 

15 1507 
Δεν κατέχει πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά 
(7,00/10) που αποκτήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2020-2021 ή 
2019-2020 (κεφ. 2, παρ. 4 της οικείας Πρόσκλησης). 

16 1591 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

17 1605 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

18 1515 

Δεν έχει γίνει δεκτός/ή ή δεν έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση 
σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο 
Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κεφ. 2, παρ. 5 της οικείας 
Πρόσκλησης). 

 


