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ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΗ
Επιςτημονική Περιοχή:

Γεωπονικζσ επιςτιμεσ

Ειδίκευςη ςτην οποία υποβάλλεται η αίτηςη:

Φυτοπακολογία

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπϊνυμο υποψηφίου:
Όνομα πατζρα:

Όνομα μητζρασ:

Ημ. Γζννηςησ:

Ιθαγζνεια:

ΔΟΥ:

ΑΦΜ:

ΑΔΤ / Διαβατηρίου:

Οικογενειακή κατάςταςη:

Άγαμοσ/θ

Ζγγαμοσ/θ

Διεφθυνςη κατοικίασ:
Πόλη:
Τηλζφωνα επικοινωνίασ:

Χϊρα:
Σταθερό:

Τ.Κ.:
Κινητό:

Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:
Στρατολογική κατάςταςη: (για τουσ άνδρεσ υποψήφιουσ)
Εκπλιρωςθ

1

Απαλλαγι

Αναβολι

τρατευμζνοσ

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ανατρζξτε ςτθν οικεία προκιρυξθ.
Η αίτθςθ αποςτζλλεται και ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ι με εταιρεία ταχυμεταφορϊν (courier). Σο εμπρόκεςμο
τθσ αίτθςθσ προκφπτει από τθν ευκρινι ςφραγίδα του ταχυδρομείου.
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ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
Κδρυμα αποφοίτηςησ:
Τμήμα αποφοίτηςησ:
Βαθμόσ βαςικοφ πτυχίου (με ακρίβεια 2 δεκαδικϊν ψηφίων):
Αριθμόσ πράξησ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Βαθμολογική αντιςτοιχία (για πτυχία αλλοδαπήσ):

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
Ονομαςία Πανεπιςτημίου:

Χϊρα:

Γλϊςςα εργαςίασ:

Θζμα διδακτορικήσ διατριβήσ:

Ημ. Εγγραφήσ:

Διάρκεια προγράμματοσ (ςε μήνεσ):

Παρακαλϊ όπωσ εγκρίνετε τθ ςυμμετοχι μου ςτο διαγωνιςμό υποτροφιϊν εξωτερικοφ από τα ζςοδα του
κλθροδοτιματοσ Φ. αριγιάννθ ςτθν ειδίκευςθ «Φυτοπακολογία», ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ προκιρυξθ, τθσ
οποίασ ζλαβα γνϊςθ. Οι ξζνεσ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ επικυμϊ να εξεταςτϊ (ςε μία τουλάχιςτον υποχρεωτικά) είναι:
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
Αδυνατώ να υποςτώ γραπτή εξζταςη λόγω αναπηρίασ, ή μόνιμησ πάθηςησ, ή δυςλεξίασ, για την οποία υποβάλλω
ειδική διαγνωςτική ζκθεςη ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου, ή ςταθμοφ

Συνοδευτικά υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε ιςχφ)

2.

Αντίγραφο εγγράφου που αποδεικνφει τον ελλθνικό ΑΦΜ του υποψθφίου

3.

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ

4.

Αντίγραφο πτυχίου με βακμό τουλάχιςτον «Λίαν Καλϊσ» / Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. με βακμολογικι αντιςτοίχιςθ

5.

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ αναλυτικισ βακμολογίασ (με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων)

6.

Τπεφκυνθ Διλωςθ (με τα οριηόμενα ςτθν οικεία προκιρυξθ)

7.

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογικισ κατάςταςθσ ( για τουσ άνδρεσ υποψθφίουσ)

8.

Βιογραφικό ςθμείωμα (κατά προτίμθςθ βάςει προτφπου “Europass”)

10.

Βεβαίωςθ εγγραφισ / αποδοχισ από Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ (με τα οριηόμενα ςτθν οικεία
προκιρυξθ).
Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα:
_________________________
(Ονοματεπώνυμο)

_________________________
(Ημερομηνία)

_________________________
(Υπογραφή)
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