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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ E-MAIL 

 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΟ-ΕΩΣ) ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΟ-ΕΩΣ) ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΑΝΩΤΑΤΟ) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΑΝΩΤΑΤΟ) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 
 

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
προσκομίζω είναι πλήρη και αληθή. 
Δηλώνω επίσης ότι «δεν είμαι υποψήφιος/α διδάκτορας ούτε έχω υποβάλλει αίτηση εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». 
Δίνω τη συγκατάθεσή μου για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας μου και την αποδοχή 
μου ή μη στο ΠΔΣ. 
 

Ο/Η  Υποψήφιος/α 
 
 

(Υπογραφή) 

Ημερομηνία Υποβολής 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. 

Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ 
2. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) 
3. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής). Αυτό 

δεν χρειάζεται εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής 

4. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον) από μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη 
γραμματεία του Τμήματος 

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας και 
επιστημονικών δημοσιευμάτων 

6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας 
7. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση και υποστήριξη της υποψηφιότητας (π.χ. αποδεικτικά 

ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.) 
8. Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, στην οποία να αναφέρει ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη 

της προτεινόμενης διατριβής 
9. Ερευνητική Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η οποία κατ’ ελάχιστον περιέχει: το ερευνητικό ζήτημα, την 

περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους ερευνητικών υποθέσεων ή ερωτημάτων αυτής, 
μια συνοπτική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας/ερευνητικής δραστηριότητας πάνω στο θέμα και τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας, συνεισφοράς και πρωτοτυπίας της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που 
θα ακολουθηθεί, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των 
φάσεων εκπόνησης της διατριβής. 

 


