
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

 
 
    

 Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
 Κουντουριώτου 41 
 82 100 Χίος 
 Tηλ.: 22710-35422 
 Fax: 22710-35429 
  
 
  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ” 
 

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
_________________________________________________________ 
Επώνυµο                                                                                  'Όνοµα 
  
_______________________________ 
Πατρώνυµο                                            
  
  
  
Στοιχεία Ταυτότητας: 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Αριθµός                                                         Ηµεροµηνία Έκδοσης                         Εκδούσα Αρχή 
  
____________________________________________________________________________________ 
Ηµεροµηνία Γέννησης                                    Τόπος Γέννησης                                  
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Δηµότης                                                 Του Νοµού 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Υπηκοότητα         Οικογενειακή Κατάσταση 
  
 
 (Βάλτε Χ για τη διεύθυνση αλληλογραφίας) 
 
q Διεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας (πόλη ή χωριό):     
             
_____________________________________________________     
Οδός, Αριθµός                                                                                    
  
_____________________________________________________    
Πόλη                                                                        Τ.Κ.                      
  
__________________________________     ____________________________________ 
Τηλέφωνο σταθερό                                                                                Τηλέφωνο κινητό 
 
 
q Διεύθυνση Εργασίας      
             
_____________________________________________________     
Οδός, Αριθµός                                                                                    
  
_____________________________________________________    
Πόλη                                                                        Τ.Κ.                      
  
__________________________________     ____________________________________ 
Τηλέφωνο εργασίας                                                                            Φαξ 
 
__________________________________      
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e mail)                                                                        
 
 



Σηµειώστε τη σειρά προτίµησης για την εξειδίκευση που σας ενδιαφέρει: 
 
q Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 
q Μηχανική της Διοίκησης 
q Διοίκηση και Οικονοµία Δηµοσίων Οργανισµών και Φορέων 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  
Σηµειώστε σε χρονολογική σειρά τα Πανεπιστήµια και τα άλλα Ιδρύµατα που παρακολουθήσατε.  Θα πρέπει να υποβάλλετε 
αντίγραφα των τίτλων σπουδών και της αναλυτικής βαθµολογίας. 
  
Πανεπιστήµιο / Άλλο Ίδρυµα  Τµήµα Τίτλος 

Σπουδών 
Βαθµός ή 
Κατηγορία 

Έτος 
Κτήσης  

Διάρκεια 
Σπουδών 

           
           
           
  
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
  
Σηµειώστε παρακάτω την ικανότητά σας να διαβάζετε, να γράφετε και να µιλάτε στις γλώσσες που γνωρίζετε: 
  

Γλώσσα 
  

      Ικανότητα να διαβάζετε 
Μέτρια       Καλά      Πολύ Καλά     

       Ικανότητα να γράφετε             
Μέτρια       Καλά      Πολύ Καλά      

         Ικανότητα να µιλάτε           
Μέτρια        Καλά      Πολύ καλά        

  
  

               

  
  

      

  
  

      

  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
  
Σηµειώστε αναγνωρίσεις ή διακρίσεις για επιστηµονικά επιτεύγµατα (όπως βραβεία, υποτροφίες), άρθρα ή βιβλία που συγγράψατε και εκδώσατε, ερευνητικές 
εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική εργασία. 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                 (αν δεν επαρκεί, συνεχίστε σε άλλη σελίδα) 
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  
Δραστηριότητα                                                   Θέση                                        Υπευθυνότητες                                        Διάρκεια 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
  
Σηµειώστε την επαγγελµατική σας εµπειρία ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο). 
  
Ηµεροµηνίες                 Εργοδότης/                            Θέση/ 
Από - Μέχρι                  Διεύθυνση                             Υπευθυνότητες 
  
1. ______________     _____________________  ________________________________________________________________________ 
  
                                     _____________________       _______________________________________________________________________ 
  
2. ______________     _____________________  ________________________________________________________________________ 
  
                                     _____________________       _______________________________________________________________________ 
 
3. ______________     _____________________  ________________________________________________________________________ 
  
                                     _____________________       _______________________________________________________________________ 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
  
Σηµειώστε τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του κατέχετε: 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 
 
Αναφέρατε συνοπτικά εντός του εποµένου πλαισίου (µέχρι 300 λέξεις) το σκεπτικό επιλογής του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
(Σηµειώστε µε Χ τα δικαιολογητικά  που  συνοδεύουν την αίτησή σας)  
  
(    ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
(    ) Αντίγραφα τίτλων  σπουδών 
(    ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.)  
(    ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου 
(    ) Τρεις (3) Φωτογραφίες 
(    ) Δύο συστατικές επιστολές   
(    ) Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχουν) 
(    ) Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
(    ) Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν), 
(    ) Άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη σας θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηµατίσει πιο ολοκληρωµένη άποψη. 
  
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης  του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου ως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε προκηρύξεις. 
  
Οι αποτυχόντες έχουν δικαίωµα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των 
δικαιολογητικών. 
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
  
Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι  ακριβείς και αληθείς. 
  
  
Υπογραφή_____________________________________________________________ Ηµεροµηνία ______________________________________________ 
  
 


