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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

ΣXOΛH ΘETIKΩN EΠIΣTHMΩN 

TMHMA XHMEIAΣ 

ΠΜΣ «ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2021 

Α  N  A  K  O  I  N  Ω  Σ  H 

 Καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική 

Εκπαίδευση» του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 

οι παρακάτω πτυχιούχοι, των οποίων η επιλογή επικυρώθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη 

συνεδρίασή της αριθμ. 749/04-10-2021: 
 

Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση 

Επιλεγόμενοι/ες με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

1 6/15-07-2021 

2 20/20-07-2021 

Επιλαχόντες/ουσες 

       - 

Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

Επιλεγόμενοι/ες με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

1 10/19-07-2021 

2 4/8-07-2021 

3 8/17-07-2021 

4 14/20-07-2021 

5 15/20-07-2021 

6 22/20-07-2021 

7 12/19-07-2021 

8 7/15-07-2021 

9 13/19-07-2021 

10 23/9-09-2021 

Επιλαχόντες/ουσες 

       - 
 Oι παραπάνω θα πρέπει από 05/10/2021 έως 10/10/2021 να υποβάλουν την αίτηση εγγραφή τους 

αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: kornaraki@chem.auth.gr ΜΕ ΘEΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΠΜΣ «ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ … + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) επισυνάπτοντας τα παρακάτω: 

1. Αίτηση - Δήλωση & Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο και σχετικές οδηγίες θα σας σταλούν ηλεκτρονικά στο email 

που δηλώσατε στην αίτηση υποψηφιότητας σας). 

2. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των 2 όψεων σε ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ σε αρχείο pdf). 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αποδοχή της εγγραφής θα πρέπει να αποστείλετε στο παραπάνω e-mail υπεύθυνη 

δήλωση (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates) ότι δεν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ΠΜΣ. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Oι μη πτυχιούχοι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος 

(email: kornaraki@chem.auth.gr) έως 30/10/2021 πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, το οποίο θα 

αποδεικνύει ότι δεν οφείλουν κανένα μάθημα και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να αποστείλουν έως 30/11/2021 πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι 

κατέστησαν πτυχιούχοι, διαφορετικά θα διαγράφονται αυτόματα. 
 Τα μαθήματα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες, ανεξάρτητα από την προθεσμία 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών. 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ 
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