
 

 

 
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

 

Προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης1 

 

Επώνυμο ………………………………………………………… Όνομα ………..…………………………………... 

Πατρώνυμο ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Όνομα και Επώνυμο του/της συζύγου ..……………………………………………………………………………... 

Επάγγελμα ή Ιδιότητα ..………………………………………………………………………………………………... 

Τόπος Γέννησης …………………………………………………………… Έτος …………………………………… 

Υπηκοότητα………………………………………………… Μόνιμος Κάτοικος…………………………………….. 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:  Πόλη ……………………………………………………….....……………………… 

Οδός …………………………………………………………….. Αριθμός …………………… Τ.Κ. ……………….. 

Τηλέφωνο (1) ……………………………………………. (2) ………………………………………………………... 

Διεύθυνση κατοικίας στην Αθήνα: Πόλη …………………………………………..……….....……………………… 

Οδός …………………………………………………………….. Αριθμός …………………… Τ.Κ. ……………….. 

Τηλέφωνο (1) ……………………………………………. (2) ………………………………………………………... 

 

Επιθυμώ να εκπονήσω Διατριβή με θέμα (προσωρινός τίτλος)2: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………....στο γνωστικό αντικείμενο………………………………………………………… 

Και παρακαλώ να ορίσετε την κατά νόμο συμβουλευτική επιτροπή. 

Ως επιβλέποντα προτείνω τον/την …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

1. Το βασικό πτυχίο πρέπει να είναι αντίστοιχο και συναφές με το Τμήμα ΔΔ. 
2. Να καλύπτει γνωστικό αντικείμενο των Τομέων του Τμήματος ΔΔ. 

 

Η αίτηση συνοδεύεται από: 

 Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και σε περίπτωση αλλοδαπών τίτλων βεβαίωση 

ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

 Συστατική Επιστολή 

 Τέσσερις (4) φωτογραφίες  



 
Βασικές Σπουδές Έτος Έναρξης Σχολή / Τμήμα Έτος Αποφ/σης Τίτλος Σπουδών Βαθμός 

Μέση Εκ/ση 
 
 

 
 
 
 

    

Ανώτερη Εκ/ση  
 
 
 

    

Ανώτατη Εκ/ση  
 
 
 

    

Μεταπτυχιακή 
Εκ/ση 

 
 
 
 

    

 
 

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών 
 

Έτος Απόκτησης Τίτλου Σχολή                     Βαθμός 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΓΛΩΣΣΑ Πως Εκφράζεστε; (άριστα – καλά – μέτρια) 

ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

   

   

   

 
 

Ποιες διακρίσεις σας απονεμήθηκαν μέχρι σήμερα; 
(Υποτροφίες, Βραβεία κ.λπ.) 

Φύση της διάκρισης Επίπεδο Σπουδών Έτος 
Σπουδών 

Από Μέχρι 

 Μέση Εκπαίδευση    

 Ανώτερη Εκπαίδευση    

 Ανώτατη Εκπαίδευση    

 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση    

 



Επιστημονικές εργασίες σας που έχουν δημοσιευθεί: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Συμμετοχή σας σε επιστημονικές δραστηριότητες: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

 
Προϋπηρεσία: 
 

 
 

Από – Μέχρι 
 

 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 

 
Θέση 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Ποια είναι τα μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια (μετά το πέρας των σπουδών σας): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Αναφέρετε τρία πρόσωπα που δεν είναι συγγενείς σας και γνωρίζουν τα προσόντα σας: 
 

 
Ονοματεπώνυμο 

 

 
Διεύθυνση 

 
Επάγγελμα 

   

   

   

 



Αναπτύξτε συνοπτικά (μέχρι 300 λέξεις) το θέμα της διατριβής που προτείνετε να διερευνήσετε: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


