
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ  
“ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ ”  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) :  

Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

Ημερομηνία και έτος γεννήσεως :  

Εθνικότητα :  

Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου :  

Οικογενειακή κατάσταση :  

Διεύθυνση αλληλογραφίας :  

Αρ. τηλεφώνου οικίας :  

Αρ. κινητού τηλεφώνου :  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :  

Αρ. τηλεομοιότυπου :  
 
Παρακαλούμε, αν είναι δυνατό, να αναγράψετε την πηγή απ’ την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα 
αυτό:   
 
2.  ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Αν δεν υπάρχει, οι υποψήφιοι μπορούν 
να προσέλθουν σε ειδικές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη του Τμήματος. 

Κάτοχος πτυχίου Lower           ☐ Πανεπιστήμιο:  Έτος απόκτησης:  

Κάτοχος πτυχίου Proficiency   ☐ Πανεπιστήμιο:  Έτος απόκτησης:  

Κάτοχος πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου   ☐ 

Άλλα πτυχία:  

Επιθυμώ να εξεταστώ γραπτώς στην αγγλική γλώσσα   ☐ 
 

3.  ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ  
Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας (πτυχίο, ΜΔΕ, κλπ). Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος και 
επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν 
έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων.  

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:  Τίτλος / πτυχίο:  

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):  Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):  

Βαθμός:  Βασικά αντικείμενα / Ειδίκευση:  

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:  Τίτλος / πτυχίο:  

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):  Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):  

Βαθμός:  Βασικά αντικείμενα / Ειδίκευση:  

Όλες οι αιτήσεις  

συνοδεύονται από  

δύο έγχρωμες  

φωτογραφίες 



Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε, σε ποια μαθήματα με βασικό περιεχόμενο «Πιθανότητες» 
ή / και «Στατιστική» έχετε εξεταστεί επιτυχώς; Αναφέρετε τους τίτλους των μαθημάτων και το βαθμό που πήρατε. 

 

 

4.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΤΙΤΛΟΙ  
Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την 
αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων. Να αναφερθούν 
παρακάτω οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τίτλοι. 

Επαγγελματικός τίτλος:  

Ίδρυμα ή οργανισμός:  Ημερομηνία απόκτησης:  

Επαγγελματικός τίτλος:  

Ίδρυμα ή οργανισμός:  Ημερομηνία απόκτησης:  

 

5.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Παρακαλούμε αναφέρατε το συνολικό χρόνο εργασιακής εμπειρίας σας. 

Κάτω από 1 χρόνο ☐ 5 – 9 χρόνια ☐ 

2 – 4 χρόνια ☐ 10 ή περισσότερα χρόνια ☐ 

Παρακαλούμε δώστε παρακάτω λεπτομέρειες για την επαγγελματική δραστηριότητά σας (αν ο παρακάτω χώρος δεν είναι 
επαρκής συμπληρώστε ξεχωριστό φύλλο). 

Θέση:  Εργοδότης:  

Αντικείμενο εργασίας:  

Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):  

Θέση:  Εργοδότης:  

Αντικείμενο εργασίας:  

Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):  
 

6.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΕ  ΑΛΛΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Αν έχετε υποβάλλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρακαλούμε αναφέρατε 
παρακάτω το ίδρυμα και τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Τίτλος προγράμματος:  

Ίδρυμα:  

Τίτλος προγράμματος:  

Ίδρυμα:  

Τίτλος προγράμματος:  

Ίδρυμα:  



7.  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
Παρακαλούμε δώστε παρακάτω τα στοιχεία δύο Πανεπιστημιακών ή ενός Πανεπιστημιακού και ενός εργοδότη (αν 
υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο 
σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία 
του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων. 

Ονοματεπώνυμο:  Θέση:  

Διεύθυνση:  Τηλέφωνο / e-mail:  

Ονοματεπώνυμο:  Θέση:  

Διεύθυνση:  Τηλέφωνο / e-mail:  
 
8.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να 
αναφέρουν περισσότερες πληροφορίες, σχετικές με την αίτησή τους (αν ο παρακάτω χώρος δεν είναι επαρκής 
συμπληρώστε ξεχωριστό φύλλο). 
 
 

 

9.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Αυτή η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σημειώστε  στα αντίστοιχα τετράγωνα). 

☐ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

☐ Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων. 

☐ Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

☐ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

☐ Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά 
από τους συνιστώντες). 

☐ Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Lower / Proficiency) που έχει αποκτηθεί την τελευταία 
δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό 
λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. 

☐ Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 

☐ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

☐ Σύντομη έκθεση (μέχρι 1 δακτυλογραφημένη σελίδα) για τα επιστημονικά και επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε  για μεταπτυχιακές σπουδές. 



10.  ΚΡΙΤΗΡΙO ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Σημειώστε τη δέσμη κριτηρίων με βάση την οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής (μπορεί να 
σημειωθεί η μία από τις δύο ή και οι δύο). 

☐ Δέσμη κριτηρίων Α 

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός πτυχίου, βαθμός συνέντευξης. 

☐ Δέσμη κριτηρίων Β 

Επίδοση σε εξετάσεις, βαθμός συνέντευξης. 
 

11.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
Σημειώστε για ποια από τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 
ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε (η δήλωση δεν είναι δεσμευτική ως προς την τελική επιλογή κατεύθυνσης του 
υποψηφίου). 
 

☐ Βιοστατιστική (Biostatistics) 

☐ Στατιστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Statistical methods in Finance) 

☐ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control) 

☐ Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics) 

☐ Στατιστικές μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Statistical methods in Business 

Planning - Business Analytics) 
 
 
 

Υπογραφή  Ημερομηνία  
 
 
 
Η αίτηση αυτή, αν δεν σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aretikon@unipi.gr, θα πρέπει να παραδοθεί ιδιοχείρως ή να 
ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» 
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 34 
 

 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4142083, 210 4142307, 210 4142005 

http://stat/unipi.gr/mefast 
 
 


