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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

"ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ):                        : ....................................................................................  

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

Όνομα πατέρα:                                          : ....................................................................................  

Τόπος και έτος Γεννήσεως:                       : ....................................................................................  

Εθνικότητα:                                               : .....................................................................................  

Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:        : .....................................................................................  

Οικογενειακή Κατάσταση:                        : ......................................................................................  

Διεύθυνση για αλληλογραφία ή 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:                  : ......................................................................................  

Αριθμός Τηλεφώνου:                               : ......................................................................................  

Αριθμός Fax:                                           : ......................................................................................  

e-mail:                                                     : .......................................................................................  

 

 Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία αναμένετε οικονομική ενίσχυση γι’ 

αυτές τις σπουδές σας (κρατική ή άλλη υποτροφία, ιδιωτική κλπ.) 

 ___________________________________________________________________________  

 

 Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να αναγράψετε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε 

για το πρόγραμμα αυτό: _____________________________________________________  

 

 

 Για ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεστε να αρχίσετε αυτό το πρόγραμμα; ______________  

 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΔΥΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ 



ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας, ο βαθμός αποφοιτήσεως, το A.E.I., ο χρόνος 

φοιτήσεως, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα έγγραφα 

των τίτλων σπουδών με την βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν 

αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των 

αιτήσεων των υποψηφίων. 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ή 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ή 
ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ 
(από/ έως) 

 
ΒΑΣΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

Οι υποψήφιοι που γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό: 

GMAT - Score   (      ) Ημερομηνία αποκτήσεως: ______________  

TOEFL – Score (      ) Ημερομηνία αποκτήσεως: ______________  

PROFICIENCY δίπλωμα από: ______________  Ημερομηνία αποκτήσεως: ______________  

Άλλο ..................................................................... Ημερομηνία αποκτήσεως: ______________  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να 

συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία 

αξιολογήσεως των υποψηφίων.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ 

 
 
 
 
 
 
 
   

 



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του 

υποψηφίου ή όχι. 

1-5 έτη   ☐ 

5-10 έτη  ☐ 

10 έτηκαι άνω  ☐ 

Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και 

σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος του εντύπου) 

ΘΕΣΗ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

 

 

   

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

1.  ___________________________________  2.   ______________________________  

3.  __________________________________  4. _______________________________      

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο καθηγητών Α.Ε.Ι. ή/και εργοδοτών (αν υπάρχει ή 

υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και 

υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα 

αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού 

προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.   

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1.    ______________________________________________________  

Θέση                                  ______________________________________________________  

Διεύθυνση                         _______________________________________________________  

                                          _______________________________________________________  

Τηλέφωνο                         _______________________________________________________  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2.    ______________________________________________________  

Θέση                                 _______________________________________________________  

Διεύθυνση                         _______________________________________________________  

                                          _______________________________________________________  

Τηλέφωνο                          ______________________________________________________  



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις 

προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικά με την αίτηση τους 

πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τα απαιτούμενα από την προκύρηξη δικαιολογητικά 

όπως: τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους 

συνιστώντες)  και άν υπάρχουν επαγγελματικοί τίτλοι και τίτλοι σπουδών για την αγγλική γλώσσα. 

 

Υπογραφή ......................................................                              Ημερομηνία ................................  

 

 

Η αίτηση αυτή πρέπει να σταλεί προς το:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                   

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 34 

 

Τηλέφωνα:  210-4142110, 2113, 2281, 2251 & 2158 

Fax: 210.4142349 


