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Σμάμα ΟργΪνφζης και Γιοέκηζης Δπιτειράζεφν 
Γραμμαηεέα Π.Μ.. ζηη 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

Δγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε, Γξαθείν Ε 103, 1
νο

 όξνθνο  
Tει.: 2310 891212, fax: 2310 891282 
e-mail: mtf@uom.edu.gr  
 
 

ΑΙΣΗΗ  ΕΙΑΓΩΓΗ 
 ΣΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ  ΠΟΤΔΩΝ 

 ΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ  

 
 ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ 

 ΓΙΑ  ΣΕΛΕΥΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών) 

 
ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
________________________________________________________________________ 
Δπώλπκν                                                                                  'Όλνκα 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Παηξώλπκν                                                                               Μεηξώλπκν 
 
ηοιτεέα Σασηόηηηας: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Αξηζκόο                                    Ζκεξνκελία 'Έθδνζεο                                Δθδνύζα Αξρή 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο                                               Τόπνο Γέλλεζεο                                                             Τν Γέλνο Μεηξόο 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Γεκόηεο                                                                      Τνπ Ννκνύ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Υπεθνόηεηα         Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
ΑΦΜ         ΓΟΥ      AMKA 
 
(ΒΪληε Υ για ηη διεύθσνζη αλληλογραθέας) 

 Γιεύθσνζη ζηη Θεζζαλονέκη:                 Γιεύθσνζη Μόνιμης Καηοικέας (πόλη ά τφριό):     

             
_____________________________________________________       _________________________________________________________ 
Οδόο, Αξηζκόο                                                                                          Οδόο, Αξηζκόο 
 
_____________________________________________________       _________________________________________________________ 
Πόιε                                                                        Τ.Κ.                          Πόιε                                                                               Τ.Κ. 

  
___________________________________________                 ____________________________________ 
Τειέθσλν                                   Τειέθσλν Δξγαζίαο (Μπνξνύκε λα                 e-mail 
                                                    ζαο ηειεθσλήζνπκε ζηελ εξγαζία ζαο; Ν/Ο)       

 

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ – ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ  
 

Σεκεηώζηε ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα άιια Ηδξύκαηα ζηα νπνία θνηηήζαηε. Θα πξέπεη λα ππνβάιεηε ην αληίγξαθν ησλ 
ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο. 
 

Πανεπιζηάμια/Άλλα Ιδρύμαηα Σμάμα-Πόλη Σέηλος ποσδών Βαθμός ά 
Καηηγορέα 

ΓιΪρκεια 
ποσδών 

Ημερομηνέα 
Ορκφμοζέας 

      

      

      

 
 
 

Πρόζθαηη 

Φφηογραθέα 

(μΫγεθος 

ηασηόηηηας) 

Γραμμαηεέα Π.Μ.. ζηη Φορολογικά 
Λογιζηικά και Υρημαηοοικονομικά 
Γιοέκηζη ηραηηγικών ΑποθΪζεφν 
 
Ημερομηνέα: _______________ 

Αρ. Πρφη. ___________________ 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 
Σεκεηώζηε παξαθάησ ην επίπεδν ηεο ηθαλόηεηά ζαο λα δηαβάδεηε, λα γξάθεηε θαη λα κηιάηε ηελ/ηηο μέλε/εο γιώζζα/εο πνπ γλσξίδεηε: 
 

Γλώζζα 
 

Σέηλος Πηστέοσ 
Δπέπεδο 

(C2, C1, B2) 

             

   

   

 
 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ 
 
Σεκεηώζηε αλαγλσξίζεηο ή δηαθξίζεηο γηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα (όπσο βξαβεία, ππνηξνθίεο), άξζξα ή βηβιία πνπ ζπγγξάςαηε θαη 
εθδώζαηε, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε επηζηεκνληθή εξγαζία έρεηε δεκνζηεύζεη.  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                 (αλ δελ επαξθεί, ζπλερίζηε ζε άιιε ζειίδα) 
 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
Γραζηηριόηηηα                                                   ΘΫζη                                               Τπεσθσνόηηηες                                             ΓιΪρκεια 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

        (αλ δελ επαξθεί, ζπλερίζηε ζε άιιε ζειίδα) 
 

ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ  
 
Σεκεηώζηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε ζέζε (αλ είλαη απαξαίηεην θαη ζε επηπξόζζεην θύιιν).  
 
       Ημερομηνέες                  Δργοδόηης/                                                                    ΘΫζη/ 
       Από – ΜΫτρι                   Γιεύθσνζη                                                               Τπεσθσνόηηηες 
 
1. ______________      _____________________    _______________________________________________________________________ 
  
    ______________      _____________________    ________________________________________________________________________ 
 
                                      _____________________      _______________________________________________________________________ 
                                      Λόγος ποσ διακόυαηε    
                                      ηην εργαζέα ζας:                  _______________________________________________________________________ 
 
 
2.  ______________    ______________________    _______________________________________________________________________ 
 
     ______________    ______________________     _______________________________________________________________________ 
 
                                     ______________________     _______________________________________________________________________ 
                                     Λόγος ποσ διακόυαηε                    
                                     ηην εργαζέα ζας:                   _______________________________________________________________________ 
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ΔΚΘΔΗ  
 
Αλαιύζηε ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληά ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεζηε γηα Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο 
ζηε Φνξνινγηθή θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Σηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ (αλ ν ρώξνο δελ επαξθεί, ζπλερίζηε ζε άιιε ζειίδα). 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

ΤΣΑΔΙ (Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο θαη ζε θιεηζηό θάθειν. Μπνξνύλ λα 

ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ή λα απνζηέιινληαη ρσξηζηά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ ζηε Φνξνινγηθή θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Σηξαηεγηθώλ 
Απνθάζεσλ έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ).  

 
1. Ολνκαηεπώλπκν_______________________________________     2. Ολνκαηεπώλπκν__________________________________________ 
 
   Γηεύζπλζε____________________________________________          Γηεύζπλζε ______________________________________________ 
 
    Δπάγγεικα/Θέζε_______________________________________         Δπάγγεικα /Θέζε ________________________________________ 
    (λα αλαθεξζνύλ πιήξε ζηνηρεία)                                                                (λα αλαθεξζνύλ πιήξε ζηνηρεία) 
 
     _____________________________________________________        _______________________________________________________ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 
 

Γηλώνφ σπεύθσνα όηι οι πληροθορέες ποσ δένονηαι ζ' ασηά ηην αέηηζη εέναι ακριβεές και αληθεές. 
 
 
Τπογραθά_____________________________________________________           Ημερομηνέα __________________________________ 
 

Η αέηηζη θα πρΫπει να ζσνοδεύεηαι από ηα παρακΪηφ δικαιολογηηικΪ: 

 

 Βηνγξαθηθό Σεκείσκα 

 Αληίγξαθν Πηπρίνπ   

 Πξσηόηππε Αλαιπηηθή Βαζκνινγία 

 Απνδεηθηηθό γλώζεο μέλεο γιώζζαο (επηπέδνπ Β2 ηνπιάρηζηνλ) 

 Οη ηίηινη ζπνπδώλ από μέλα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκε κεηάθξαζε θαη αλαγλώξηζε από ην Γ.O.A.Τ.Α.Π.  

 Γύν Σπζηαηηθέο επηζηνιέο.  

 Απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο θνξέα 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 
 Γεκνζηεύζεηο (αλ ππάξρνπλ) 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ ζηε Φνξνινγηθή, Λνγηζηηθή 
θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Σηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηίαο 
156, Τ.Κ. 54636, Γξαθείν Ε 103, 1νο όξνθνο, ηει: 2310-891212, email: mtf@uom.edu.gr)  σο ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηνπο, ζσγκενηρφηικΪ, εέηε με email, εέηε ηατσδρομικώς.  
 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γξακκαηεία ζην e-mail: mtf@uom.edu.gr ή 
ζην ηειέθσλν 2310 891212, θαζεκεξηλά θαηά ηηο ώξεο 12:00-17:00. 

mailto:mtf@uom.edu.gr
mailto:mtf@uom.edu.gr

