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  Κομοτηνή, 06.05.2022  
Α.Π. 22482 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΘΕΜΑ:   Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα 

Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

με Α.Π. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

MIS 5162230 

 

Λαμβάνοντας υπόψη  το με αριθμ. Πρωτ 21998/04.05.2022 που αφορά τους Προσωρινούς πίνακες 

κατάταξης υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 

6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) σύμφωνα με τις Αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. που 

εγκρίθηκε στην 131/06.05.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών με ΑΔΑ: 6ΧΣΞ46ΨΖΥ1-Θ56, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ.  , για τις ανάγκες του Υποέργου 1 

της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»» με κωδικό ΟΠΣ 5162230, Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα 

Μιχαλοπούλου Μαρία, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, και χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, κοινοποιούνται οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά 

γνωστικό αντικείμενο (δεν υπήρχαν απορριφθέντες)  με ανάρτησή τους: 

• στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  

• στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ,  

• στον κεντρικό ιστότοπο του Δ.Π.Θ.,  

• στους ιστοτόπους των τμημάτων του ΔΠΘ. 

 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) 

ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης, στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

προτάσεων όπως και στους φακέλους των υπόλοιπων υποψηφίων με υψηλότερη κατάταξη, μετά 

από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ., όπου θα αιτιολογείται με 
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σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και με τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και η λοιπή Νομοθεσία για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η υποβολή της αίτησης πρόσβασης στα έγγραφα 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., 

όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας (prosk@rescom.duth.gr). 

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί 

πίνακες, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου 

υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας (prosk@rescom.duth.gr). Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της 

ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους 

της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.  

Οι δύο προθεσμίες των τριών (3) ημερών αφενός για πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου 

συνυποψήφιου και αφετέρου για άσκηση ένστασης τρέχουν ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & 
Γραμματείας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

 
 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου 
Αντιπρύτανης Δ.Π. Θράκης 

 

Συνημμένα: 1. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα 

Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
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Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με Α.Π. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 
 

Α. Πίνακες κατάταξης (επιτυχόντες- επιλαχόντες- αποκλεισθέντες) υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο: 
 
 

α/α 
σύμφωνα 

με την 
Πρόσκληση 

ΑΠ 
16227/2022 

Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος 
Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό 
αντικείμενο 

Τίτλος Μαθήματος 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  

Ονοματεπώνυμο 
(μόρια) 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Αριθμός 
πρωτοκόλλου (μόρια) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ 
Αριθμός 

πρωτοκόλλου(λόγος 
αποκλεισμού) 

2 
Γλώσσας Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

1 Πλήρης 
Ρωσική Γλώσσα και 

Φιλολογία 

ΥΡΣ6 Ρωσική γλώσσα ΙΙ 

Γκαλτσέβα Έλενα (39,50) 
ΑΠ 17337/04.04.2022 

(35,75) 
  

ΥΡΣ15 Ρωσική γλώσσα ΙV 

ΥΡΣ24 Ρωσική γλώσσα VΙ 

ΥΡΣ34 Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ 

3 
Γλώσσας Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

1 Πλήρης 
Τουρκική Γλώσσα και 

Φιλολογία 

ΥΤ6 Τουρκική γλώσσα ΙΙ 

 Σιακήρ Χουσειν Σεβιε 
(30,00) 

  
ΑΠ 18532/11.04.2022  

(ελλιπή δικαιολογητικά) 

ΥΤ15 Τουρκική γλώσσα ΙV 

ΥΤ24 Τουρκική γλώσσα VΙ 

ΥΤ34 Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ 
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