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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ LEIPZIG / DRESDEN / DESSAU ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «RESILIENT EUROPEAN CITIES», 16 - 21.9.2019 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην Εκπαιδευτική Εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν έως 24 προπτυχιακοί σπουδαστές της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Η επιλογή των σπουδαστών που θα συμμετέχουν θα γίνει με βάση 
σύστημα μοριοδότησης κατά τα πρότυπα του Προγράμματος Erasmus. Ειδικότερα, ο αριθμός μο-
ρίων υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

,   όπου 

ΜΜΔ ο συνολικός αριθμός μορίων,  

βi συντελεστές βαρύτητας (%) με την ιδιότητα: ,  

ΜΟ ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία ο αιτών έχει προαχθεί, 
μπ ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει προαχθεί, 

μολ το σύνολο των μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από αυτό της υποβολής της 

αίτησης συμμετοχής στην εκπαιδευτική εκδρομή, 

ε το εξάμηνο φοίτησης (ε ≤ 10 ) 

Οι συντελεστές βαρύτητας έχουν τις ακόλουθες τιμές: βΜΟ = 50%, βμ = 30%, βε = 20% 

1.  Επώνυμο  

2.  Όνομα  

3.  e-mail επικοινωνίας  

4.  Τηλέφωνο επικοινωνίας  

5.  ΜΟ =  

6.  μπ =  

7.  μολ =  

8.  ε =  

9.  ΜΟ/10*50% + μπ/ μολ*30% +ε/10*20%  =  

Η παρούσα δήλωση συμμετοχής συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί, και υ-
ποβάλλεται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στο e-mail του επιστημονικού υπευθύνου και 
συντονιστή της εκπαιδευτικής εκδρομής καθηγητή Κωνσταντίνου Σερράου 
(kserr@central.ntua.gr) μέχρι και την Πέμπτη 6.6.2019. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΜΠ / Σχολή Αρχιτεκτόνων / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Fax:  Δ/νση e-mail:  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (*) που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην αίτηση συμμετοχής μου στην εκπαιδευτική εκ-

δρομή στο Leipzig / Dresden / Dessau στο πλαίσιο του προγράμματος διαπανεπιστημιακής 

συνεργασίας Ελλάδας / Γερμανίας "HeKriS", μεταξύ 16 και 21.9.2019, είναι αληθή.(**) 

 όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην αίτηση συμμετοχής μου στην εκαιδευτική εκ-

δρομή στο Αμβούργο / Αννόβερο στο πλαίσιο του προγράμματος διαπαναπιστημιακης 

συνεργασίας Ελλάδας / Γερμανίας "HeKriS", μεταξύ 22 και 27.9.2017, είναι αληθή.  

όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην αίτηση συμμετοχής μου στην εκαιδευτική εκ-

δρομή στο Αμβούργο / Αννόβερο στο πλαίσιο του προγράμματος διαπαναπιστημιακης 

συνεργασίας Ελλάδας / Γερμανίας "HeKriS", μεταξύ 22 και 27.9.2017, είναι αληθή.  

 

 

 

 Ημερομηνία:  / /2019 

 O/Η Δηλών/ούσα 
 
 
 
 

 (Υπογραφή) 
 

(*) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τι-
μωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
(**) Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου της εκπαιδευτικής εκδρομής, η ορθότητα των παραπάνω δηλούμε-
νων στοιχείων είναι δυνατόν να ελεγχθεί από το αρχείο που τηρείται στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών του ΕΜΠ. 


