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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επώνυμο: .............................................................................................................................  

Όνομα: .................................................................................................................................  

Πατρώνυμο: .........................................................................................................................   

Μητρώνυμο: ........................................................................................................................  
 
 
 

Στοιχεία Ταυτότητας: 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Ημερομηνία έκδοσης:  Εκδούσα Αρχή:  

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Το Γένος Μητρός:  

Δημότης:  Νομός:  

Υπηκοότητα:  Οικογενειακή κατάσταση:  

 
Λοιπά στοιχεία 
Α.Φ.Μ.:    Δ.Ο.Υ.:  

AMKA:  

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός):  

Πόλη :  ΤΚ:  

Τηλ. Επικοινωνίας (σταθερό):    

Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό):    

Email:   

 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Σημειώστε σε χρονολογική σειρά τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε. Θα πρέπει να υποβάλλετε το 
αντίγραφο των τίτλων σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας. 
 

Ίδρυμα Χορήγησης Τίτλου Τμήμα Τίτλος Σπουδών Βαθμός Διάρκεια 
σπουδών 

Ημερομηνία λήψης 
Πτυχίου 

      

      

      

 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Σημειώστε παρακάτω την ικανότητά σας να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε στην Αγγλική και άλλες ξένες γλώσσες: 
 

Γλώσσα Τίτλος Πτυχίου Επίπεδο 
(B2, C1, C2) 

   

   

   

 
Πρόσφατη 

Φωτογραφία 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
Σημειώστε την επαγγελματική σας εμπειρία ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο). 

Ημερομηνίες Από - Μέχρι Εργοδότης - Διεύθυνση Θέση – Αρμοδιότητες 

   

   

   

   

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
Σημειώστε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια, (διευκρινίστε αν διεθνές), ή βιβλία που συγγράψατε και εκδόθηκαν. Σημειώστε 
επίσης διακρίσεις για επιστημονικά επιτεύγματα (όπως βραβεία, υποτροφίες), ερευνητικές εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία 
θέση (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο). 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες. Ο συνιστών θα υπογράφει και στο σημείο σφράγισης 
του φακέλου. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα η υπογραφή θα συνοδεύεται και με την σφραγίδα της υπηρεσίας του συνιστούντος. 
Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστούντες στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ με την ένδειξη «Για το ΠΜΣ “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ”» και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, 
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών. 
 

Στοιχεία συνιστούντος: 

1. Ονοματεπώνυμο    ______________________________________________________________________________________  

Διεύθυνση                ______________________________________________________________________________________ 

Επάγγελμα/Θέση    ______________________________________________________________________________________ 

Ιδρυμα / Εταιρεία   ______________________________________________________________________________________ 

2. Ονοματεπώνυμο    ______________________________________________________________________________________  

Διεύθυνση                ______________________________________________________________________________________ 

Επάγγελμα/Θέση    ______________________________________________________________________________________ 

Ιδρυμα / Εταιρεία   ______________________________________________________________________________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
Υπογραφή________________________________________________  Ημερομηνία ____________________ 
 
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
§ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (ενδεικτικά Europass). 
§ Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. 
§ Δύο (2) συστατικές επιστολές. 
§ Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν). 
§ Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 και πάνω και δεύτερης ξένης γλώσσας αν υπάρχει. 
§ Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λπ.) για στοιχεία 

που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση. 
§ Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 
§ Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας. 


