
 

 
 

Α ί τ η σ η 

Συμμετοχής  στο Διακρατικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική 

Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School 

Counseling and Guidance”)του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

το Ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018 

 

Όνομα:…………………………………………………… 

Επώνυμο: ………………………………………………. 

Όνομα πατρός:. ……………………………………… 

Όνομα μητρός:………………………………………… 

Έτος γεννήσεως:……………………………………… 

Τόπος γεννήσεως:…………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας 

Οδός: …………………………………....... Αριθ.:…… 

Πόλη:……………………………………… Τ.Κ.:………. 

Νομός:……………………………………………….. 

Τηλ.:…………………………………………………… 

Κινητό:……………………………………………….. 

 

Τίτλοι σπουδών 

Πτυχιούχος:…………………………………………….. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δια της παρούσης δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω 
λάβει γνώση της προκήρυξης του Π.Μ.Σ. 
καθώς και της Πράξης Ίδρυσής του. 
 
Επίσης, δηλώνω ότι  όλα τα δικαιολογητικά 
που έχω καταθέσει είναι  αληθή και δεν έχω 
δικαίωμα επιστροφής δικαιολογητικών σε 
περίπτωση απόρριψης της υποψηφιότητάς 
μου. 
 
Ο/Η δηλών/ούσα 
 
………………………………. 
 
(Υπογραφή) 

 
 

Προς  
Τη Συντονιστική Επιτροπή του 

Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Σπουδών 
 

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στο 
Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική 
Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) 
για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 
Συνημμένα  σας υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Αντίγραφο πτυχίου  ΑΕΙ/ΤΕΙ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο έγγραφο) 
 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) 

 
3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  τουλάχιστον επιπέδου Β2 

(ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο, 
επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο) 

 
4. Βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο EUROPASS (αντίστοιχη 

φόρμα στην ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ www.primedu.uoa.gr) 
 

5.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
 

6. Πρόσφατη φωτογραφία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ει-
κονιζόμενου) 

 
7.   Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν/δεν απαιτούνται για τους 

πτυχιούχους του ΠΤΔΕ /   ΕΚΠΑ και του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου) 

 
8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας  που σχετίζεται 

με την κατεύθυνση (εάν υπάρχει) 
 

9. Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (εάν υπάρχουν) 

 
10. Πρόσθετα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (εάν υπάρχουν) 

 
11.  Άλλα πτυχία ΑΕΙ (εάν υπάρχουν) 

 
12.  Μ.Δ.Ε.  (εάν υπάρχει) 

 
13.  Διδακτορικό Δίπλωμα (εάν υπάρχει) 

 
14.  Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά συναφών επιμορφωτικών  

σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (εάν υπάρχουν) 
 

15. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και 
κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα (εάν υπάρχουν) 

 
Αθήνα, …../……./2017 

Ο/Η αιτ……. 
 

http://www.primedu.uoa.gr/

