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ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ 
ΑΙΣΗΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΠΟΤΔΕ»   
 

1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα πατρόσ:  

Ημερομθνία Γζννθςθσ:  Τόποσ γζννθςθσ:  

Αρ. Υπθρεςιακισ Ταυτότθτασ:  Ημερομθνία Ζκδοςθσ:  

ΑΜΚΑ:  

2. ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Όπλο:  

Βακμόσ:  

3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κινθτό τθλζφωνο:  

Στακερό τθλζφωνο:  

Υπθρεςιακό τθλζφωνο:  

Διεφκυνςθ e-mail:  

4. ΠΟΤΔΕ 

Σίτλοσ πουδών ΧΟΛΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Βαθμόσ Ζτοσ κτήςησ 

    

    

    

    

    

5. ΓΝΩΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

Ξζνη Γλώςςα 
Επίπεδο Γ2 

(Άριςτη) 
Επίπεδο Γ1 

(Πολφ καλή) 
Επίπεδο Β2 

(Καλή) 
Επίπεδο Β1 

(Μζτρια) 
Σίτλοσ πιςτοποιητικοφ 

ΑΓΓΛΙΚΑ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐  
  

 
ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΤ 

 

 

 

Θζςθ 

Φωτογραφίασ 

(τοποθετείται ηλεκτρονικά) 
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6. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: Εδϊ μπορείτε να αναφζρετε, προαιρετικά, οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία που 
αφοροφν ςε ειδικά προςόντα που κατζχετε, ειδικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι εμπειρίεσ που ζχετε αποκτιςει, 
διακεκριμζνα υπθρεςιακά κακικοντα που ζχετε αςκιςει ι εξω-υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ζχετε ςυμμετάςχει ι ςτισ οποίεσ επιδίδεςκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Με τθν παροφςα αιτοφμαι:  

[επιλζγεται με V εντόσ του κφκλου, ανάλογα τθσ κατθγορία ενδιαφερομζνου  που ανικει ο αιτϊν/οφςα 

(ςπουδαςτισ ι απόφοιτοσ ΑΔΙΣΠΟ) και διαγράφεται με διαγράμμιςθ θ άλλθ κατθγορία) 
 
       α.  τθ ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ για φοίτθςθ  
             (ςυμπλθρϊνεται από Σπουδαςτζσ τθσ τρζχουςασ Εκπαιδευτικισ Σειράσ τθσ Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ)  
 
       β.  τθν εγγραφι μου και ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ κατεφκυνςθσ για φοίτθςθ 
            (ςυμπλθρϊνεται από Αξιωματικοφσ που είναι απόφοιτοι τθσ Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) 
 
ςτο Κοινό ΠΜΣ «Στρατθγικϊν Σπουδϊν» τθσ Νομικισ Σχολισ ΑΠΘ και τθσ ΑΔΙΣΠΟ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2022-2023.  
 

Αποδζχομαι τα κριτιρια επιλογισ κατευκφνςεωσ ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ και επιλζγω κατά ςειρά 
προτεραιότθτασ τισ εξισ κατευκφνςεισ:  
(δθλϊνω υποχρεωτικά και τισ τρεισ κατευκφνςεισ τοποκετϊντασ τουσ αρικμοφσ 1,2,3, εντόσ των κφκλων, 
ανάλογα με τθν προτεραιότθτα επιλογισ μου)   
 

α.  Ενζργεια και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, 

 

β.  Επικοινωνίεσ και Νζεσ Τεχνολογίεσ (ICT) και 

 

γ. Διοίκθςθ Ζργου (Project Management). 

 
 
Γνωρίηω και αποδζχομαι ότι, εάν δεν επιλεγϊ μεταξφ των 36 ςπουδαςτϊν τθσ τρζχουςασ εκπαιδευτικισ 

ςειράσ τθσ Α.ΔΙ.Δ.ΠΟ, που κα λάβουν επιδότθςθ εκ του ΓΕΕΘΑ ι δεν λάβω οποιαςδιποτε μορφισ 
υποτροφία, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτον Κανονιςμό, κα κλθκϊ, για τθν εγγραφι μου ςτο Κοινό ΠΜΣ, 
να καταβάλω τα τζλθ φοίτθςθσ  τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ ςπουδαςτϊν φψουσ 1.000 € ςυνολικά, ςε τρεισ (3) 
δόςεισ, από δικά μου διακζςιμα.  
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Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι αλθκι, ότι Ζλαβα γνϊςθ του ΦΕΚ ίδρυςθσ και του 

Κανονιςμοφ του Κοινοφ ΠΜΣ «Στρατθγικζσ Σπουδζσ»  και αποδέσομαι ηα αναγπαθόμενα ζηον Κανονιζμό 

ηος Κοινού ΠΜΣ, ηιρ διαδικαζίερ επιλογήρ, ηο αποηέλεζμα πος θα πποκύτει εξ αςηών όπυρ 

καθοπίζονηαι ζηον κανονιζμό και ηην πποκήπςξη ηος Κοινού ΠΜΣ και ςυμφωνϊ με τουσ όρουσ 

φοίτθςθσ.  
 
Ημερομθνία:  Υπογραφι:  
 

 
 
 
 
 
 
(υπογράφεται χειρογραφικά και αναγράφεται επίςθσ χειρογραφικά το 

ονοματεπϊνυμο του αιτοφντοσ/οφςασ. Ακολοφκωσ μετατρζπεται ςε αρχείο pdf για να 
υποβλθκεί θλεκτρονικά) 

 
 


