
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)  

«Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης: ….……./……………… 

 

 

  

 

 

 

 

(φωτογραφία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς 

τη Γραμματεία  

του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. 

«Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» 

ΑΙΤΗΣΗ 

του/της  ………………………………….. 

…………………………………………… 

του ………………………………………. 

--------------------------------------------------- 

για «εγγραφή στο ΔΠΜΣ «Τουρισμός και 

Τοπική Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 

 

Παρακαλώ να με εγγράψετε στο  Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» για το 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Επισυνάπτω επικυρωμένο αντίγραφο του 

Πτυχίου μου και το αποδεικτικό πληρωμής της 

Α΄ δόσης των τελών φοίτησης (966,67 Ευρώ).  

Το ποσό κατατέθηκε (*) στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ στην  

Τράπεζα Πειραιώς:  

ΙΒΑΝ:  GR2901722020005202093378351  

 

Με τιμή 

 

 

 

 

 

 

(*) Για την αναγνώριση της κατάθεσης του ποσού στην τράπεζα είναι απολύτως απαραίτητη η 

αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της φοιτητή/τριας στην αιτιολογία κατάθεσης και ο κωδικός 

του έργου 97547. 



 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο –  Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρ 

(Ε-mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: 

 

1. Δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την παροχή 

πληροφόρησης, υπηρεσιών και ενημερώσεων που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων της υποψηφιότητάς μου και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection 

Regulation GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25/5/2018. (4) 

 

Ημερομηνία: …….../…….../…………. 

 
Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών    

(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

 

 

 

Όροι εξόφλησης  των τελών φοίτησης  

στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» 

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

Τα τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» καθορίζονται στο ποσό των 2.900€ και 

πληρώνονται ως εξής:  

Α’ εξάμηνο: 966,67€  

Πληρωμή:  Νοέμβριος 2018 , κατά την εγγραφή στο ΔΠΜΣ  

Β’ εξάμηνο: 966,67€ 

Πληρωμή: 1ο  δεκαήμερο Μαρτίου 2019  

Γ’ εξάμηνο: 966,67€ 

Πληρωμή: 1ο  δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2019  

Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα και στις εξετάσεις.  

Τα χρήματα καταβάλλονται στον  τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

ΑΠΘ στην Τράπεζα Πειραιώς:  

ΙΒΑΝ:  GR2901722020005202093378351  

Το παραστατικό της Τράπεζας θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Για την αναγνώριση της 

κατάθεσης του ποσού στην τράπεζα είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της 

φοιτητή/τριας στην αιτιολογία κατάθεσης και ο κωδικός του έργου 97547.  

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους εξόφλησης των διδάκτρων.  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :……………………………….……………………………………………………... 

 

 

Θεσσαλονίκη, …………………………                                   Υπογραφή……………………………………. 


