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ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 
 

 

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η υποψηφιότητά μου για εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 
σχετική προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
(α.π.: 13746/31-03-2021), στις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της 
Σχολής (ΦΕΚ 1806/τ.Β’/21-05-2018), καθώς και στις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
*αριθμός κελιού «ΣΥΝ» = αριθμός στον τίτλο του συνημμένου αρχείου π.χ. «3.1.Βιογραφικό σημείωμα» 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχούν στα έναντι αυτών 
αναγραφόμενα συνημμένα αρχεία. 

 
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

HM/NIA & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΚ  Α.Δ.Τ.  

ΤΗΛ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΙΝΗΤΟ  E-MAIL  ΣΥΝ. 7 

Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με μικρά γράμματα και το ονοματεπώνυμο να ταυτίζεται με το αναγραφόμενο στην ταυτότητα. 

 
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ ΘΕΜΑ ΣΥΝ. 

(αριθμός)   2 

 
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝ. PORTFOLIO ΣΥΝ. 

ΝΑΙ 3.1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 3.2 ΝΑΙ/ΟΧΙ 3.3 

Υποχρεωτικό Εφόσον υπάρχει Εφόσον υπάρχει 

 
4. ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜ. 

ΕΤΟΣ 
ΕΙΣΑΓ. 

ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΦ. 

ΔΟΑΤΑΠ ΣΥΝ. 

     ΝΑΙ/ΥΔ 4.1 

Οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, στη στήλη ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να σημειώσουν: 

ΝΑΙ: Εφόσον επισυνάπτεται η πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΥΔ: Εφόσον επισυνάπτεται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα 
αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο). 

ΟΧΙ: Εφόσον δεν έχουν καταθέσει την αίτηση. 

Ο βαθμός διπλώματος θα συμπληρώνεται μόνο στην πρώτη περίπτωση (ΝΑΙ) και θα αναγράφεται ο βαθμός ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

  -  - - 4.2 

Φοιτητής/τρια: Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών, θα πρέπει να συμπληρώνεται παύλα (-) στο βαθμό διπλώματος και στο έτος 
αποφοίτησης. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάπτεται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 

 
5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ & ΙΔΡΥΜΑ  

 Α1/Α2/Β1/B2/Γ1/Γ2 5.1    6.1 

Οι ξένες γλώσσες θα καταγράφονται μόνο στην περίπτωση 
ύπαρξης του αντίστοιχου αποδεικτικού γνώσης. Δεν υπάρχει 
περιορισμός στον αριθμό. 

 
Τα στοιχεία θα συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί 
ο/η συγγραφέας και αναμένεται να αποσταλεί η συστατική επιστολή εντός 
των προβλεπόμενων ημερομηνιών 

 
Ημερομηνία: .….../….…/2021  Υπογραφή Αιτούντος:…………………………………………………………  

 
 

ΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 


