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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 

 

Προς 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. 

 

Ατομικά στοιχεία 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
 
ΟΝΟΜΑ:   
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:         

                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.     Τ.Κ. 
      
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)      

 

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου για την εισαγωγή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

Συνημμένα υποβάλλω: 

1. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου με ακριβή βαθμό. 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Να συνοδεύεται από ιδιόχειρο κατάλογο των τίτλων των μαθημάτων και της 

διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) 

3. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αριθμός ………) 

4. Βιογραφικό σημείωμα 

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λ.π. 

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (Για κάθε επιστολή συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του συντάξαντος) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (α):  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (β):  
 

8. Άλλα στοιχεία (π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, ισοτιμία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 

μεταφράσεις πιστοποιητικών κ.λ.π.) 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Τίτλοι Πανεπιστημιακών σπουδών 
 
ΙΔΡΥΜΑ:  
 
ΤΜΗΜΑ:   
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:  ΒΑΘΜΟΣ (ακριβής):   (1) 

(1) για τελειόφοιτους να συμπληρωθεί η εκτίμηση του βαθμού. Αν από την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία του οικείου 

Τμήματος δεν προκύπτει η μέχρι τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης βαθμολογία, να επισυνάπτεται σελίδα με τον ακριβή 

υπολογισμό του βαθμού. 



Διπλωματικές ή πτυχιακές εργασίες (αν υπάρχουν) 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  (2) 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  ΒΑΘΜΟΣ (ακριβής):   

(2) Σε χωριστή σελίδα να συνυποβληθεί περίληψη της διπλωματικής (μέχρι 500 λέξεις) 

Ξένες γλώσσες 
 

Γλώσσα Ανώτερο πτυχίο Επίπεδο γνώσης(3) 

   

   

   

   
(3) Χρησιμοποιήστε έναν από τους χαρακτηρισμούς: μέτριο-καλό-πολύ καλό-άριστο 

 

Γνώσεις πληροφορικής (αν υπάρχουν) 
 

Γλώσσα / Πακέτα λογισμικού / Άλλα Επίπεδο γνώσης(4) 

  

  

  

  
(4) Χρησιμοποιήστε έναν από τους χαρακτηρισμούς: μέτριο-καλό-πολύ καλό-άριστο 

 

Επιστημονικές εργασίες (δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση - αν υπάρχουν) (5) 
 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 (5) Γράψτε με τη σειρά για κάθε εργασία: Συγγραφείς, έτος, τίτλος, περιοδικό ή συνέδριο 

 

Επαγγελματική εμπειρία (αν υπάρχει) (6) 
 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 (6) Αναφέρατε το είδος, τη χρονική περίοδο της εργασίας και τον εργοδότη. Σημειώστε τη σημερινή σας εργασιακή κατάσταση, 

αν υπάρχει. 
 

Αναλυτικότερα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία παραθέτω στο βιογραφικό σημείωμά μου και στα άλλα 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλω (Για άρρενες υποψήφιους να αναφέρεται αν έχουν εκπληρώσει ή εκπληρώνουν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις). 
 
Πληροφορήθηκα για την προκήρυξη για υποβολή αίτησης στο Π.Μ.Σ. “Προστασία Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” από: 
 

Ημερήσιο Τύπο:  Διαδίκτυο:  Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ  Φοιτητή του ΠΜΣ  
 

ΑΛΛΟ; Αναφέρατε:  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  

 


