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 Με ηεκ απόθαζε ανηζμ. 93703/Β7/ΦΓΚ Αν. 1879, ηεύπμξ Β, 12 επηεμβνίμο 

2008, ημο ηόηε Τπμονγείμο Γζκηθήξ Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ, ακαηέζεθε ζημ Σμήμα 

Ιαηνηθήξ ημο Δεμμθνίηεημο Πακεπηζηεμίμο Θνάθεξ Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ 

πμοδώκ με ηίηιμ «Κμηκςκηθή Φοπηαηνηθή», ημ μπμίμ άνπηζε κα πναγμαημπμηείηαη από ημ 

εανηκό ελάμεκμ ημο 2009. Ήδε μ ηέηανημξ θύθιμξ ζπμοδώκ ελειίζζεηαη πνμξ ηεκ 

μιμθιήνςζή ημο.  

 Σμ πνόγναμμα απμζθμπεί ζηε δεμημονγία ζηειεπώκ ροπηθήξ ογείαξ με 

ελεηδηθεομέκεξ γκώζεηξ θαζώξ θαη ενεοκεηηθέξ, μνγακςηηθέξ θαη θιηκηθέξ δεληόηεηεξ 

πμο ζα μπμνμύκ κα ενγαζημύκ απμηειεζμαηηθά ςξ ζηειέπε ζε οπενεζίεξ Κμηκςκηθήξ 

Φοπηαηνηθήξ θαη κα ακαπηύλμοκ ηεκ ένεοκα ζε αοηό ημκ ημμέα. 

Με ηεκ πανμύζα πνόζθιεζε θαιμύκηαη όζμη οπμρήθημη πιενμύκ ηηξ θαηςηένς 

ακαθενόμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ κα οπμβάιμοκ αίηεζε πνμθεημέκμο κα επηιεγμύκ γηα ημκ 

πέμπημ θύθιμ ζπμοδώκ, πμο ζ’ ανπίζεη θαηά ημ πεημενηκό ελάμεκμ ημο Αθαδ. Έημοξ 

2017-2018. 

Οη οπμρήθημη είκαη οπμπνεςμέκμη, θαηά ηεκ εμενμμεκία πμο ζα πνμζδημνηζηεί κα 

δώζμοκ ζοκέκηεολε ζηεκ επηηνμπή επηιμγήξ. Οη ζοκεκηεύλεηξ ζα πναγμαημπμηεζμύκ  

ζηεκ Αιελακδνμύπμιε. Θα οπάνπεη δοκαηόηεηα ζοκεκηεύλεςκ ελ απμζηάζεςξ γηα ημοξ 

οπμρεθίμοξ πμο πνμένπμκηαη από πενημπέξ μαθνάκ ηεξ Αιελακδνμύπμιεξ, έπεηηα από 

ζοκεκκόεζε με ηεκ επηηνμπή επηιμγήξ.  



 

  

 

Οη μεηέπμκηεξ ζα πνέπεη: 

α) Να παναθμιμοζμύκ ακειιηπώξ ηα ζεςνεηηθά μαζήμαηα πμο ζα γίκμκηαη ζηεκ 

Αιελακδνμύπμιε με ηνόπμ πμο ζα βμεζάεη θαη ενγαδμμέκμοξ ζε άιιεξ πενημπέξ κα ηα 

παναθμιμοζήζμοκ 

β) Να αζθεζμύκ πναθηηθά ζε δηάθμνεξ οπενεζίεξ πμο αζθμύκ ένγμ Κμηκςκηθήξ 

Φοπηαηνηθήξ. Ο αζθμύμεκμξ μπμνεί ύζηενα από ζοκεκκόεζε, κ’ αζθεζεί ζημκ ηόπμ 

θαημηθίαξ όπμο δεη θαη ενγάδεηαη, εθόζμκ οπάνπεη ε θαηάιιειε οπενεζία 

γ) Να ζομμεηάζπμοκ επηηοπώξ ζε ελεηάζεηξ επί ηεξ δηδαπζείζαξ ύιεξ 

δ) Να πανμοζηάζμοκ, θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ζπμοδώκ ημοξ, ηηξ ενγαζίεξ πμο ζα ημοξ 

δεηεζμύκ θαη θαηά ημ ηέιμξ ηεξ θμίηεζεξ, δηπιςμαηηθή ενγαζία. 

 

 Σα μαζήμαηα δηανθμύκ ηέζζενα ελάμεκα. 

 

 Σα δίδαθηνα ακένπμκηαη ζε 750 εονώ ακά ελάμεκμ ζπμοδώκ. 

 

Ποιοι μπορούμ μα σσμμετάστοσμ 

 

 Σμ Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ «Κμηκςκηθή Φοπηαηνηθή», αθμνά θονίςξ 

απμθμίημοξ ΑΓΙ Ιαηνηθήξ, Φοπμιμγίαξ, Νμζειεοηηθήξ θαζώξ θαη θαηόπμοξ άιιςκ 

πηοπίςκ ΑΓΙ θαη Σ.Γ.Ι ζοκαθώκ με ηεκ Φοπηαηνηθή ηεξ εμεδαπήξ ή μμμηαγώκ 

ακαγκςνηζμέκςκ ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ. Σίηιμη ζπμοδώκ πμο έπμοκ απμθηεζεί ζημ 

ελςηενηθό ζα πνέπεη κα ζοκμδεύμκηαη από επίζεμε μεηάθναζε, ηζμηημία από ημκ 

ΔΟΑΣΑΠ θαζώξ θαη βεβαίςζε από ημκ ΔΟΑΣΑΠ ζηεκ μπμία κα ακαθένεηαη μ βαζμόξ 

ημο πηοπίμο. Θα επηιεγμύκ έςξ 40 ζπμοδαζηέξ. Η επηιμγή ζα γίκεη ζύμθςκα με ηα πημ 

θάης πενηγναθόμεκα θνηηήνηα επηιμγήξ. Θα γίκμοκ δεθημί θαη οπμρήθημη μη μπμίμη 

ακαμέκεηαη κα μιμθιενώζμοκ ηηξ πνμπηοπηαθέξ ζπμοδέξ ημοξ θαηά ηεκ ελεηαζηηθή 

πενίμδμ Ιμοκίμο 2017.  

Η επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ ζα γίκεη με βάζε ημ δηαπςνηζμό ηςκ οπμρεθίςκ ζε 

πέκηε θαηεγμνίεξ. Γηα θάζε θαηεγμνία μνίδεηαη ακώηενμ όνημ εηζαθηέςκ. Ακ ζε μηα 



 

  

θαηεγμνία μη οπμρήθημη είκαη ιηγόηενμη, μη θεκέξ ζέζεηξ μεηαθένμκηαη ζηηξ άιιεξ 

θαηεγμνίεξ. 

 

Πνώηε θαηεγμνία 

Φοπίαηνμη θαη Παηδμροπίαηνμη, μη μπμίμη ενγάδμκηαη ζε Μμκάδα Φοπηθήξ Τγείαξ 

(Μ.Φ.Τ.) ημο κόμμο 2716/1999 ή ζε άιιε ζοκαθή οπενεζία δεμόζημο παναθηήνα (π.π. 

ΟΚΑΝΑ), εηδηθεοόμεκμη ζηεκ Φοπηαηνηθή ή ζηεκ Παηδμροπηαηνηθή θαζώξ θαη απόθμηημη 

Ιαηνηθήξ πμο θαηαζέημοκ οπεύζοκε δήιςζε όηη ζα επηιέλμοκ μηα από ηηξ ακςηένς 

εηδηθόηεηεξ. 

 Ακώηαημξ ανηζμόξ ζπμοδαζηώκ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ = 17 άημμα. 

 

Κνηηήνηα επηιμγήξ 

α) Ο βαζμόξ ημο πηοπίμο, δίκεη ηόζα μόνηα όζα μ βαζμόξ πηοπίμο, μέπνη 2μο δεθαδηθμύ 

ρεθίμο 

β) Η ενγαζία, θαηά ηεκ πενίμδμ οπμβμιήξ οπμρεθηόηεηαξ, πμο ζοκεπίδεηαη μέπνη θαη 

ημοιάπηζημκ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ οπμρεθημηήηςκ, εκηόξ ηεξ 

πενημπήξ Ακαημι. Μαθεδμκίαξ – Θνάθεξ, μμνημδμηείηαη με 1 μμκάδα επί ημο βαζμμύ ημο 

πηοπίμο 

γ) Η ζομμεημπή ζε δύμ ημοιάπηζημκ δεμμζηεύζεηξ ζε ειιεκηθό επηζηεμμκηθό πενημδηθό ή 

ζε μηα δεμμζίεοζε ζε λεκόγιςζζμ επηζηεμμκηθό με impact factor, μμνημδμηείηαη με 1 

μμκάδα επί ημο βαζμμύ ημο πηοπίμο. 

 

Δεύηενε θαηεγμνία 

Γεκηθμί Ιαηνμί, εηδηθεοόμεκμη Γεκηθήξ Ιαηνηθήξ όπςξ θαη απόθμηημη Ιαηνηθήξ πμο 

θαηαζέημοκ οπεύζοκε δήιςζε όηη ζα επηιέλμοκ ηεκ εηδηθόηεηα ηεξ Γεκηθήξ Ιαηνηθήξ. 

Ακώηαημξ ανηζμόξ ζπμοδαζηώκ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ = 4 άημμα 

Ιζπύμοκ ηα θνηηήνηα επηιμγήξ ηεξ πνώηεξ θαηεγμνίαξ 

 

Σνίηε θαηεγμνία  



 

  

 Απόθμηημη ΑΓΙ, Σμεμάηςκ Φοπμιμγίαξ (με πηοπίμ πμο ημοξ επηηνέπεη ηε ιήρε 

άδεηαξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ ροπμιόγμο), Νμζειεοηηθήξ θαη Σμεμάηςκ ΑΓΙ άμεζα 

ζοκαθώκ με ηεκ άζθεζε ροπηαηνηθώκ δναζηενημηήηςκ (όπςξ Λμγμζεναπείαξ, 

Κμηκςκηθήξ Δημίθεζεξ θαη Πμιηηηθήξ Γπηζηήμεξ, με θαηεύζοκζε ηεκ Κμηκςκηθή Γνγαζία). 

 Ακώηαημξ ανηζμόξ ζπμοδαζηώκ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ= 9 άημμα 

 

 

Κνηηήνηα επηιμγήξ 

α) Ο βαζμόξ ημο πηοπίμο, δίκεη ηόζα μόνηα όζα μ βαζμόξ πηοπίμο, μέπνη 2μο δεθαδηθμύ 

ρεθίμο 

β) Η ενγαζία, θαηά ηεκ πενίμδμ οπμβμιήξ οπμρεθηόηεηαξ, πμο ζοκεπίδεηαη μέπνη θαη 

ημοιάπηζημκ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ οπμρεθημηήηςκ, ζε 

Μμκάδα Φοπηθήξ Τγείαξ ημο κόμμο 2716/1999  ή ζε άιιε δεμόζημο παναθηήνα οπενεζία 

(όπςξ π.π. μ Ονγακηζμόξ Καηά ηςκ Νανθςηηθώκ-ΟΚΑΝΑ) ζηεκ μπμία μ ενγαδόμεκμξ 

πανέπεη θιηκηθό ένγμ ζοκαθέξ με ημ πηοπίμ ημο, μμνημδμηείηαη με 1 μμκάδα επηπιέμκ επί 

ημο βαζμμύ ημο πηοπίμο 

γ) Η ενγαζία, θαηά ηεκ πενίμδμ οπμβμιήξ οπμρεθηόηεηαξ, πμο ζοκεπίδεηαη μέπνη θαη 

ημοιάπηζημκ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ οπμρεθημηήηςκ, εκηόξ ηεξ 

πενημπήξ Ακαημι. Μαθεδμκίαξ – Θνάθεξ, μμνημδμηείηαη με 1 μμκάδα επί ημο βαζμμύ ημο 

πηοπίμο 

δ) Η ύπανλε δεμμζηεύζεςκ (όπςξ θαη ζηεκ πνώηε θαηεγμνία) μμνημδμηείηαη με 1 μμκάδα 

επηπιέμκ επί ημο βαζμμύ ημο πηοπίμο 

ε) Η εζειμκηηθή ενγαζία ζε οπενεζία πμο πνμζθένεη ροπηαηνηθέξ οπενεζίεξ, 

ημοιάπηζημκ επί έκα ελάμεκμ, ημ μπμίμ ελάμεκμ έπεη ζομπιενςζεί πνηκ ηε ιήλε ηεξ 

εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ οπμρεθημηήηςκ, μμνημδμηείηαη με 0,5 μμκάδα επί ημο βαζμμύ ημο 

πηοπίμο 

 

Σέηανηε θαηεγμνία  



 

  

 Απόθμηημη ΣΓΙ Νμζειεοηηθήξ, Γπηζθεπηώκ Τγείαξ, Κμηκςκηθήξ Γνγαζίαξ, 

Γνγμζεναπείαξ, Λμγμζεναπείαξ ή άιιμο Σ.Γ.Ι. πμο δίκεη πηοπίμ ζοκαθέξ με ροπηαηνηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ 

     Ακώηαημξ ανηζμόξ αηόμςκ πμο ζα επηιεγμύκ: 4 άημμα 

    Ιζπύμοκ ηα θνηηήνηα επηιμγήξ ηεξ ηνίηεξ θαηεγμνίαξ 

 

 

Πέμπηε θαηεγμνία  

 Αθμνά ηηξ αθόιμοζεξ μμάδεξ πηοπημύπςκ ΑΓΙ θαη ΣΓΙ: 

α) Άημμα πμο έπμοκ θάπμημ από ηα πνμεγμομέκςξ ακαθενζέκηα πηοπία θαη ακήθμοκ ζε 

θάπμηα πμιηηηζμηθή μεημκόηεηα με μεηνηθή γιώζζα δηαθμνεηηθή από ηεκ ειιεκηθή 

β) Γπηζηήμμκεξ, πμο έπμοκ θάπμημ από ηα πνμεγμομέκςξ ακαθενζέκηα πηοπία, με 

μαθνμπνόκηα ενγαζία ζε ενεοκεηηθό θέκηνμ ημο ελςηενηθμύ ζοκαθέξ με ηεκ Φοπηαηνηθή 

θαη δεμμζηεύζεηξ ζε πενημδηθά με impact factor 

γ) Νέμη επηζηήμμκεξ με δηανθή, ημοιάπηζημκ δηεηή, δναζηενηόηεηα ζημ δεμόζημ πμο 

ζοκεπίδεηαη μέπνη ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ οπμρεθημηήηςκ, με 

πηοπίμ πανόμμημ ή θαη δηαθμνεηηθό από αοηά πμο αθμνμύκ ηηξ πνμεγμύμεκεξ θαηεγμνίεξ 

θαη ενγάδμκηαη ςξ ζηειέπε ζε δναζηενηόηεηεξ πμο αθμνμύκ ηεκ μνγάκςζε ροπηαηνηθώκ 

οπενεζηώκ ή ηεκ πνόιερε ροπηθώκ δηαηαναπώκ 

Ακώηαημξ ανηζμόξ ζπμοδαζηώκ ηεξ πέμπηεξ θαηεγμνίαξ= 6 άημμα 

Η επηιμγή όζμκ αθμνά αοηή ηεκ θαηεγμνία ζα γίκεη από ηεκ επηηνμπή επηιμγήξ με 

βάζε ηα ζημηπεία ημο θαθέιμο ηςκ οπμρεθίςκ.  

 

Γεμικά κριτήρια επιλογής (ιστύοσμ για όλες τις κατηγορίες) 

α) Όπςξ ακαθένζεθε ήδε όιμη μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα οπμβιεζμύκ ζε ζοκέκηεολε. Η 

βαζμμιμγία ηςκ ζοκεκηεοθηώκ, 1-4 μμκάδεξ, ζα πνμζηίζεηαη ζηηξ οπόιμηπεξ μμκάδεξ ηηξ 

μπμίεξ ζογθέκηνςζε μ οπμρήθημξ. Γπηζεμαίκεηαη όηη ε βαζμμιμγία ηεξ ζοκέκηεολεξ ζα 

ελανηεζεί από ηεκ πμηόηεηα ηςκ πνμπηοπηαθώκ θαη ηοπόκ μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ημ 

επίπεδμ γιςζζμμάζεηαξ, ηεκ πμηόηεηα ηεξ ενγαζηαθήξ απαζπόιεζεξ θαζώξ θαη από ηεκ 

οπμθεημεκηθή εθηίμεζε ηςκ ζοκεκηεοθηώκ ςξ πνμξ ημ θαηά πόζμ μ οπμρήθημξ ζα 



 

  

μπμνμύζε κα ςθειεζεί από ηεκ παναθμιμύζεζε ημο μεηαπηοπηαθμύ θαη κα μεηαδώζεη ημ 

όθειμξ αοηό ζημ θμηκςκηθό ζύκμιμ  

β) Όιμη μη οπμρήθημη (με ελαίνεζε αοημύξ ηεξ θαηεγμνίαξ 5α) πνέπεη απαναηηήηςξ κα 

έπμοκ πηζημπμηεμέκε γκώζε ηεξ Αγγιηθήξ Γιώζζαξ. Οη οπμρήθημη μη μπμίμη γηα θάπμημ 

ιόγμ δεκ έπμοκ πηζημπμίεζε ζα πνέπεη κα θαηαζέζμοκ οπεύζοκε δήιςζε όηη γκςνίδμοκ 

ηθακμπμηεηηθά ηεκ Αγγιηθή. Ο έιεγπμξ ζα γίκεη θαηά ηε ζοκέκηεολε ή/θαη με όπμημ άιιμ 

ηνόπμ θνίκεη ε επηηνμπή επηιμγήξ. 

 

Αίτηση σσμμετοτής 

 Αοηή πνέπεη κα οπμβάιιεηαη αοημπνμζώπςξ ή ηαποδνμμηθά: Πνμξ ηε 

Γναμμαηεία ημο Σμήμαημξ Ιαηνηθήξ ημο Δ.Π.Θ. Γηα ημ Π.Μ..: «Κοιμωμική Χστιατρική» – 

Γναθείμ Φμηηεηηθώκ θαη Μεηαπηοπηαθώκ ζεμάηςκ – 6μ πηι. Αιελ/πμιεξ-Μάθνεξ. Σει. 

πιενμθ. 25510 30911 (θ. Υαμπμύνε) & 25510 30332 (θ. Παπαδμπμύιμο) 

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ αηηήζεςξ είκαη ε  06-06-2017. Η αίηεζε πνέπεη 

κα  πενηέπεη απαναηηήηςξ:                      

1. ομπιενςμέκε θαη οπμγεγναμμέκε ηε θόνμα αίηεζεξ ζομμεημπήξ (βι. θαηςηένς)         

2. Ακηίγναθμ πηοπίμο, ζημ μπμίμ κα ακαγνάθεηαη ανηζμεηηθά μ βαζμόξ. Γθόζμκ ημ 

πηοπίμ έπεη απμθηεζεί ζε μμμηαγέξ ίδνομα ηεξ αιιμδαπήξ ζα πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη 

από επίζεμε μεηάθναζε, ηζμηημία θαη ακηηζημηπία από ημκ ΔΟΑΣΑΠ θαζώξ θαη 

βεβαίςζε από ημκ ΔΟΑΣΑΠ ζηεκ μπμία κα ακαθένεηαη μ βαζμόξ ημο πηοπίμο. Οη 

οπμρήθημη πμο ζα μιμθιενώζμοκ ηηξ πνμπηοπηαθέξ ζπμοδέξ ημοξ θαηά ηεκ 

ελεηαζηηθή πενίμδμ Ιμοκίμο 2017, ζα πνέπεη κα θαηαζέζμοκ α) βεβαίςζε με ηεκ 

ακαιοηηθή βαζμμιμγία ημοξ μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ αηηήζεςκ 

οπμρεθηόηεηαξ θαη β) βεβαίςζε μιμθιήνςζεξ ζπμοδώκ με βαζμό πηοπίμο μέπνη θαη 

2μο δεθαδηθμύ ρεθίμο, πνηκ ηε ιήλε ηεξ δηαδηθαζίαξ επηιμγήξ θαη πάκηςξ πνηκ ηηξ 20 

Ιμοιίμο 2017 θαζώξ θαη ακηίγναθμ πηοπίμο αμέζςξ μόιηξ ημ ιάβμοκ.  

3. ύκημμμ (μέπνη 1½ δαθηοιμγναθεμέκε ζειίδα) βημγναθηθό ζεμείςμα όπμο ζα 

θαίκμκηαη μη ζπμοδέξ, ε επηζηεμμκηθή, ενεοκεηηθή θαη επαγγειμαηηθή εμπεηνία 

4. Φςημηοπία αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ 

5. Μία πνόζθαηε θςημγναθία 



 

  

6. Απμδεηθηηθό γκώζεξ ηεξ αγγιηθήξ γιώζζαξ ή οπεύζοκε δήιςζε ηθακμπμηεηηθήξ 

γκώζεξ ηεξ Αγγιηθήξ. Ο έιεγπμξ ζα γίκεη θαηά ηε ζοκέκηεολε ή/θαη με όπμημ άιιμ 

ηνόπμ θνίκεη ε επηηνμπή επηιμγήξ. Απμδεηθηηθά γκώζεξ άιιεξ λέκεξ γιώζζαξ, πιεκ 

ηεξ Αγγιηθήξ, είκαη πνμαηνεηηθά 

7. Δύμ ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ 

8. Ακηίηοπα δεμμζηεομέκςκ ενγαζηώκ ζε επηζηεμμκηθά πενημδηθά ή/θαη βεβαηώζεηξ γηα 

μμηιίεξ ή ακαθμηκώζεηξ ζε ζοκέδνηα 

9. Δηθαημιμγεηηθά ζπεηηθά με ηα πνμεγμομέκςξ ακαθενόμεκα θνηηήνηα μμνημδόηεζεξ 

10. Ανηζμεμέκμ θαηάιμγμ ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ πμο οπμβάιιμκηαη 

 

Η Γπηζηεμμκηθή Τπεύζοκμξ 
ημο Πνμγνάμμαημξ Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ 

Μανία αμαθμονή 
Ακ. Καζεγήηνηα Φοπηαηνηθήξ 

ημο Δ.Π.Θ. 
 



 

  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

 

 

ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ 

Δ.Π.Θ. 

Για ηο Π.Μ.. «Κοινυνική Φςσιαηπική» 

Επώνςμο:  

Όνομα:  

Παηπώνςμο:  

Σόπορ & έηορ γέννηζηρ: 

Διεύθςνζη για επικοινυνία 

Σασςδπομική: 

Σηλεθυνική: 

Ηλεκηπονική: 

Πηςσίο βαζικών ζποςδών: 

Σεκμήπιο γλυζζομάθειαρ: 

Καηηγοπία ζηην οποία ανήκει ο                

ςποτήθιορ (βλ. κπιηήπια επιλογήρ): 

 

 

           Παπακαλώ   να    κάνεηε 

δεκηή  ηην  αίηηζή μος,  για ζςμμεηοσή 

ζηον πέμπηο (Ε’) κύκλο ηος Ππογπάμμαηορ 

Μεηαπηςσιακών ποςδών «Κοινυνική 

Φςσιαηπική», ηος Σμήμαηορ  Ιαηπικήρ ηος 

Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ.  

 

 

 

 

Ο/Η Αιηών/ούζα 

 

Αλεξανδπούπολη      …/…/… 

ςνημμένα ζαρ καηαθέηυ: 

1. ςμπληπυμένη και ςπογεγπαμμένη ηη 

θόπμα αίηηζηρ 

2. Ανηίγπαθο πηςσίος, με βαθμό πηςσίος 

μέσπι δεςηέπος δεκαδικού τηθίος 

(Εθόζον ηο πηςσίο έσει αποκηηθεί ζε 

ομοηαγέρ ίδπςμα ηηρ αλλοδαπήρ θα 

ππέπει να ζςνοδεύεηαι από επίζημη 

μεηάθπαζη, ιζοηιμία και ανηιζηοισία 

από ηον ΔΟΑΣΑΠ καθώρ και 

βεβαίυζη από ηον ΔΟΑΣΑΠ ζηην 

οποία να αναθέπεηαι ο βαθμόρ ηος 

πηςσίος) ή α) βεβαίυζη αναλςηικήρ 

βαθμολογίαρ και β) βεβαίυζη 

ολοκλήπυζηρ ζποςδών, με βαθμό 

πηςσίος μέσπι δεςηέπος δεκαδικού 

τηθίος, για όζοςρ ολοκληπώζοςν ηιρ 

ζποςδέρ ηοςρ ζηην εξεηαζηική 

πεπίοδο Ιοςνίος 2017 

3. ύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα ηος 

ςποτηθίος 

4. Φυηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ 

5. Μία ππόζθαηη θυηογπαθία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Αποδεικηικό γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ 

γλώζζαρ ή ςπεύθςνη δήλυζη 

ικανοποιηηικήρ γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ 

7. Δύο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ 

8. Ανηίηςπα επγαζιών 

9. Δικαιολογηηικά ζσεηικά με ηα 

πποηγοςμένυρ αναθεπόμενα κπιηήπια 

μοπιοδόηηζηρ 

10. Απιθμημένο καηάλογο ηυν 

δικαιολογηηικών πος ςποβάλλονηαι 

11. Σα δικαιολογηηικά απιθμημένα 

 

 

 



 

  

 

 


