
ΑΙΤΗΣΗ 
 

      Προς την Επιτροπή  

του προγράμματος 

Pan European Seal 

Του/της (ονοματεπώνυμο): 

 

Όνομα πατρός: 

 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 

 

E-mail επικοινωνίας: 

 

 

Αποφοίτησα από το Τμήμα:  

 

του Πανεπιστημίου:  

  

στις (ημερομηνία λήψης του πτυχίου): 

 

με τον ακριβή βαθμό:            / 10 

 

 

Σήμερα είμαι:  

 

Α) Απόφοιτος/η του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΜΣ) του ΑΠΘ 

με τον τίτλο:  

 

του Τμήματος: 

 

ή των Τμημάτων (αν είναι διατμηματικό): 

 

ή των Πανεπιστημίων (αν είναι διϊδρυματικό): 

 

από το οποίο αποφοίτησα στις (ημερομηνία λήψης διπλώματος): 

 

Β) Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια και φοιτώ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών (ΠΜΣ) του ΑΠΘ με τον τίτλο:  

 

του Τμήματος: 

 

ή των Τμημάτων (αν είναι διατμηματικό): 

 

ή των Πανεπιστημίων (αν είναι διϊδρυματικό): 

 

και θα έχω ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές σε επίπεδο διδασκαλίας 

μαθημάτων και θα έχω υποβάλει την διπλωματική μου εργασία πριν τις 31.8.2021. 



Γ) Άλλο (αναφέρατε αναλυτικά τί άλλο κάνετε σήμερα αν δεν είστε μεταπτυχιακός 

φοιτητής/τρια, όπως και τί άλλο κάνετε σήμερα επιπροσθέτως του μεταπτυχιακού σας 

και προσκομίστε τις σχετικές βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν): 

 

 

 

 

 

 

Μιλώ τις εξής ξένες γλώσσες: 

 

Αγγλικά: ΝΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Επίπεδο:  

 

Γαλλικά: ΝΑΙ/ΟΧΙ Επίπεδο: 

 

Γερμανικά: ΝΑΙ/ΟΧΙ Επίπεδο: 

 

Άλλη:                    Επίπεδο: 

 

Αναφέρατε οποιοδήποτε άλλο τίτλο σπουδών (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 

επιπέδου) τυχόν έχετε αποκτήσει πέραν των ανωτέρω και προσκομίστε αντίγραφό 

του: 

 

 

 

 

Αναφέρατε μία (1) μόνον επιπλέον σημαντική πληροφορία για σας, που θα θέλατε να 

λάβουμε σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας (όπως κάποιο βραβείο 

που πήρατε ή κάποια διάκριση που είχατε, κλπ.): 

 

 

 

 

Με την παρούσα αίτησή μου, δηλώνω ότι επιθυμώ να διενεργήσω αμειβόμενη 

πρακτική άσκηση για ένα έτος, από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετά, σε έναν από 

τους κάτωθι Οργανισμούς (σβήστε αυτά που δεν θέλετε και διατηρήστε αυτό που θέλετε): 

 

- στον EPO (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με έδρα το 

Μόναχο). 

 

- στον EUIPO (Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

έδρα το Αλικάντε) 

 

- είτε στον EPO είτε στον EUIPO, δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. 

 

Εφόσον προεπιλεγώ από την Επιτροπή, δεσμεύομαι ότι θα υποβάλω αίτηση απ’ 

ευθείας στον Οργανισμό για τον οποίο θα έχω προεπιλεγεί από την Επιτροπή. 

Αναγνωρίζω ότι, εφόσον δεν το κάνω, θα ζημιώσω έναν/μία συνάδελφό μου, ο 

οποίος/η οποία θα έχει αποκλειστεί χάριν εμού από την shortlist της Επιτροπής. 

 



Με την παρούσα αίτησή μου, δεσμεύομαι ότι θα διενεργήσω πρακτική άσκηση στον 

Οργανισμό στον οποίο θα κληθώ από την Επιτροπή να καταθέσω την αίτησή μου, 

εφόσον τελικά επιλεγώ από αυτόν. 

 

Θεσσαλονίκη,                    2021 

 

Ο αιτών/η αιτούσα 

 

……………………………. 

 

(Η απλή εγγραφή του ονοματεπωνύμου σας στο σημείο αυτό 

και η αποστολή τής αίτησης αυτής από το προσωπικό σας e-

mail επέχουν θέση υπογραφής) 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ: 

 

1) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

2) ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (motivation letter) ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΣ 

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Όλα τα επισυναπτόμενα πτυχία/δικαιολογητικά/βεβαιώσεις που θα επισυνάψετε στην 

αίτησή σας, δεν χρειάζεται να επικυρωθούν. 


