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ΑΙΤΗΣΗ 
εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Βιομηχανική Φαρμακευτική» του τμήματος Φαρμακευτικής 
του Α.Π.Θ. 
Διαβάστε πρώτα προσεκτικά τις οδηγίες και εν συνεχεία συμπληρώστε και καταθέστε ηλεκτρονικά την αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος 
industrial.pharmacy.pms@gmail.com κοινοποιώντας το στη Γραμματεία του τμήματος (cc) info@pharm.auth.gr, υποβάλλοντας συνημμένα τα αντίστοιχα 
παραστατικά αριθμημένα σύμφωνα με τις οδηγίες. 

 
ΜΕΡΟΣ Α. Προσωπικά στοιχεία αιτούντος 
Επώνυμο  Όνομα  Πατρώνυμο  
Ημερομηνία 
γέννησης  Email Υπηκοότητα 
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:   
Οδός αριθμ. Πόλη Τ.Κ. 
Στοιχεία επικοινωνίας:   
Κινητό Οικίας email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:industrial.pharmacy.pms@gmail.com


 
ΜΕΡΟΣ Β. Δικαιολογητικά/ Παραστατικά 
1. Αντίγραφο πτυχίου   Βαθμός πτυχίου   
ΑΕΙ  Τμήμα Φαρμακευτικής   Διάρκεια φοίτησης σε εξάμηνα 10 
  Άλλο τμήμα   Διάρκεια φοίτησης σε εξάμηνα 
ΑΤΕΙ  Τμήμα   Διάρκεια φοίτησης σε εξάμηνα 
Εξωτερικό  Τμήμα  ΔΟΑΤΑΠ   Διάρκεια φοίτησης σε εξάμηνα 
 
2α. Συστατική επιστολή I   2β. Συστατική επιστολή II   
   
3. Πτυχία ξένων γλωσσών 
3α. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας  Lower   Proficiency   
3β. Πιστοποιητικό Γερμανικής γλώσσας        
3γ. Πιστοποιητικό Γαλλικής γλώσσας        
   
4. Πιστοποιητικό διπλωματικής πτυχιακής εργασίας  Βαθμός   
   
5. Πιστοποιητικό επαγγελματικής προϋπηρεσίας  Σύνολο μηνών  
Εργοδότης  Μήνες  
Εργοδότης  Μήνες  
Εργοδότης   Μήνες  
   
6. Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 1ος συγγραφέας    
     Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 2ος συγγραφέας    
     Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 3ος συγγραφέας    
   
7. Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 1ος συγγραφέας    
    Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 2ος συγγραφέας    
    Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 3ος συγγραφέας    
   
8. Πιστοποιητικά αναρτημένων ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 1ος συγγραφέας    
    Πιστοποιητικά αναρτημένων ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 2ος συγγραφέας    
    Πιστοποιητικά αναρτημένων ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 3ος συγγραφέας    
   
9. Πιστοποιητικό συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα   
   
10. Επιπλέον τίτλοι σπουδών   
Πτυχίο ΑΕΙ   
Πτυχίο ΤΕΙ   
Μεταπτυχιακό δίπλωμα   
Διδακτορικό δίπλωμα   
 
Επισημαίνεται ότι: 

 Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη, περί της ακρίβειας και 
εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, και εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. 

 Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή 
άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα 
φωτοαντίγραφα αυτά. 

 
Ημερομηνία 

 
 
 

Υπογραφή 
 



 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Γενικά για τη συμπλήρωση της αίτησης : Τοποθετήστε σε σειρά τα πιστοποιητικά σας. Κάθε 
πιστοποιητικό που συνοδεύει την αίτηση, πρέπει να έχει αναγραμμένο στην επάνω δεξιά 
γωνία, μέσα σε κύκλο, ένα αύξοντα αριθμό (π.χ. σημειώστε τον αριθμό ① μέσα σε κύκλο 
στην επάνω δεξιά γωνία στο αντίγραφο του πτυχίου σας, τον αριθμό ② μέσα σε κύκλο στην 
επάνω δεξιά γωνία της συστατικής επιστολής ι, κ.ο.κ.).  
Για κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση, υπάρχει ένα τετράγωνο με διπλό 
πλαίσιο. Σ' αυτό το τετράγωνο συμπληρώστε τον αύξοντα αριθμό (α/α) του πιστοποιητικού 
σας. 
Αν δεν έχετε πιστοποιητικό για κάποιο από τα αναφερόμενα προσόντα της αίτησης, 
σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο  τον αριθμό (0) μηδέν. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΜΕΡΟΣ Α: Προσωπικά στοιχεία: Συμπληρώστε με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα τα 
στοιχεία και τη διεύθυνσή σας. 
ΜΕΡΟΣ Β: Δικαιολογητικά/παραστατικά: Τα συνημμένα παραστατικά πρέπει να είναι 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 
ευανάγνωστα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α’). Τα παραστατικά δεν 
επιστρέφονται στους υποψηφίους μετά το πέρας της διαδικασίας. 
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη όσα παραστατικά 
προσκομίζονται καθυστερημένα. 
 
1. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο τον αύξοντα αριθμό (α/α) που δώσατε 
στο αντίγραφο πτυχίου σας και τον αντίστοιχο βαθμό του πτυχίου που καταθέτετε.  
Συμπληρώστε επίσης δίπλα στο τετράγωνο με διακεκομμένο πλαίσιο με Χ το Τμήμα στο 
οποίο έχετε αποφοιτήσει και την ελάχιστη διάρκεια, σε εξάμηνα, της φοίτησης που 
απαιτείται από το Τμήμα. 
2. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο τον α/α που δώσατε στις συστατικές 
επιστολές σας 
3. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο τον α/α που δώσατε στο πιστοποιητικό 
ή στα πιστοποιητικά της ξένης γλώσσας που καταθέτετε, και στο τετράγωνο με διακεκομμένο 
πλαίσιο σημειώστε με Χ το πτυχίο που έχετε, δηλαδή αν έχετε πιστοποιητικά για την Αγγλική 
γλώσσα π.χ. με α/α 3 και 4  και για τη Γαλλική γλώσσα με α/α 5 και 6  και για τη Γερμανική 
γλώσσα με α/α 7 συμπληρώνετε : 
 

3. Πτυχία ξένων γλωσσών 
3α. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας 3, 4 Lower Χ  Proficiency Χ  
3β. Πιστοποιητικό Γερμανικής γλώσσας 5, 6 certificat X  Sorbonne ii X  
3γ. Πιστοποιητικό Γαλλικής γλώσσας 7 zertificat X     

 
4. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο τον α/α που δώσατε στη βεβαίωση 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σας που καταθέτετε και τον βαθμό της εργασίας.  
5. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διακεκομμένο πλαίσιο το συνολικό χρόνο της 
επαγγελματικής σας προϋπηρεσίας σε μήνες και μετά γράψτε αναλυτικά τον εργοδότη σας 
τους μήνες που εργαστήκατε και στα τετράγωνα με το διπλό πλαίσιο τον α/α του 
πιστοποιητικού που καταθέτετε για να βεβαιώσετε την επαγγελματική σας προϋπηρεσία.  
6- 7- 8 Συμπληρώστε στα τετράγωνα με το διακεκομμένο πλαίσιο τον αριθμό των 

 

 



Δημοσιεύσεων άρθρων ή Σύντομων Άρθρων (short papers) ή Ανακοινώσεων που έχετε σε 
κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, συμπληρώστε στα τετράγωνα με το διπλό πλαίσιο τους α/α 
των αντίστοιχων πιστοποιητικών, χωρίζοντάς τους με κόμματα. Δηλαδή αν έχετε 5 εργασίες 
στις οποίες είστε 1ος συγγραφέας  σε 2 ανακοινώσεις , 3ος  συγγραφέας σε 1 ανακοίνωση 
και 2ος  συγγραφέας σε 2 δημοσιεύσεις σε περιοδικό, τότε συμπληρώστε: 
 

6. Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 1ος συγγραφέας    
     Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 2ος συγγραφέας 2  11, 12 
     Δημοσιεύσεις δημοσιεύεσεων σε επιστημονικά περιοδικά ως 3ος συγγραφέας    

 
7. Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 1ος συγγραφέας 2  8, 9 
    Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 2ος συγγραφέας    
    Πιστοποιητικά προφορικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ως 3ος συγγραφέας 1  10 

 
9. Συμπληρώστε στο τετράγωνο με το διπλό πλαίσιο τον α/α του πιστοποιητικού που 
καταθέτετε για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώστε 
με (0) μηδέν. 
10. Συμπληρώστε στα τετράγωνα με το διπλό πλαίσιο τον α/α του πιστοποιητικού που 
καταθέτετε 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Αποδεκτά φωτοαντίγραφα εγγράφων που είναι ευκρινή και ευανάγνωστα Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 
74 τ. Α΄) 
 

1. Έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιους φορείς 
2. Ιδιωτικά έγγραφα 
3. Αλλοδαπά έγγραφα - Προϋπόθεση τα έγγραφα αυτά να έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο 
 
 Η υποβολή τους υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη, περί της ακρίβειας και 

εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, και εξισώνεται με την 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. 

 
 Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι 

μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά 
ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 


