
 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»   

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο: Όνομα: 

Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: 

Αρ. Ταυτότητας: 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Πόλη: 

Οδός: Αριθμός: ΤΚ: 

Τηλέφωνο κατοικίας: Τηλέφωνο εργασίας: 

Κινητό: e-mail: 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

Τμήμα Πανεπιστήμιο Βαθμός Έτος κτήσης 

Τμήμα Νομικής    

ΑΙΤΗΜΑ 

Επιθυμώ να συμμετέχω στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και 
Εργατικό Δίκαιο» στην εξής ειδίκευση (επιλέξτε μόνο μία (1) από τις παρακάτω): 

☐ α. Αστικό Δίκαιο (εξέταση στα: 1. Αστικό Δίκαιο και 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) 

☐ β. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (εξέταση στα: 1. Αστικό Δίκαιο και 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) 

☐ γ. Εργατικό Δίκαιο [εξέταση στο: 1. Εργατικό Δίκαιο και σε ένα από τα παρακάτω (επιλέξτε ένα 
μάθημα)]: 

☐ 2α. Αστικό Δίκαιο 

☐ 2β. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 

Η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμώ να εξεταστώ είναι (επιλέξτε μόνο μία (1) από τις παρακάτω):  

☐ α. Αγγλική  

☐ β. Γαλλική 

☐ γ. Γερμανική 
[Σημείωση: Οι υποψήφιες/οι που επισυνάπτουν αποδεικτικά πιστοποιημένης άριστης γνώσης (επίπεδο 
Γ2) σε μία από τις παραπάνω γλώσσες απαλλάσσονται από την εξέταση της ξένης γλώσσας]  

Ημερομηνία Υπογραφή 

  

Συνημμένα υποβάλλονται: 

☐ Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής και, σε περίπτωση πτυχίου προερχόμενου από Ίδρυμα της 

αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και 
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

☐ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να 
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Επίσης γίνεται αποδεκτό το παράρτημα διπλώματος. 

☐ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

☐ Αποδεικτικά για πιστοποιημένη άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας. 

 
Σημείωση για την υποβολή των δικαιολογητικών: 
Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν 

εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί. 


