
ΙΤΜΒ  ALUMNI ! 
 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΤΠΙΒ αποτελούν ένα σημαντικό 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και γενικότερη προβολή του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στους κόλπους του. Στα 
πλαίσια της ανάδειξης του έργου αυτού καθώς και της προβολής των αξιόλογων 
νέων  επιστημόνων που παράγει, το ΠΜΣ ΤΠΙΒ αποφάσισε να προχωρήσει στη 
δημιουργία ενός Alumni club και τη προβολή του μέσα από την ιστοσελίδα μας 
itmb.di.uoa.gr. 
 
Απώτερος στόχος μας είναι η ανάδειξη της ακαδημαϊκής αλλά και της 
επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας, η ανακοίνωση των επιτυχιών τους και 
η ενίσχυση των προσδοκώμενων διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 
αποφοίτων και της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας στα συναφή 
αντικείμενα. 
 
Για τη σωστή οργάνωση του Alumni club παρακαλώ θερμά όλους τους αποφοίτους 
να συμπληρώσουν τη παρακάτω φόρμα και να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα 
αρχεία. Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή είναι επιβεβλημένη για να 
στεφθεί με επιτυχία.  
 
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία σε όλους σας και να κρατήστε τις καλές μνήμες... 
Θα είμαστε πάντα κοντά σας όσο μπορούμε. 
 
 

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ηλίας Σ. Μανωλάκος 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 
 
 
Οι σελίδες 1 έως 7 αφορούν τη συλλογή των προσωπικών, επαγγελματικών και 
ερευνητικών σας στοιχείων, ενώ η σελίδα 8 αφορά την καταγραφή προσωπικών σας 
σκέψεων και ιδεών σχετικά με μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με το ΠΜΣ ΤΠΙΒ. 
 
Σχετικά με το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σημειώνουμε ότι θα πρέπει να είναι 
μια σύντομη περιγραφή της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και επαγγελματικής σας 
πορείας (ελεύθερο κείμενο), ακολουθώντας το πρότυπο των σύντομων 
βιογραφικών του Διδακτικού Προσωπικού, όπως αυτά παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα (π.χ http://itmb.di.uoa.gr/education/didaskontes/edu_didakt21.html). 
 
Επιπρόσθετα, παρακαλείσθε να δημιουργήσετε ένα Europass βιογραφικό 
σημείωμα (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) μέσω της ιστοσελίδας:  
http://europass.cedefop.europa.eu/el/home  και να το επισυνάψετε σε μορφή Pdf 
μαζί με τη φόρμα και τα λοιπά αρχεία. Κατά αυτό τον τρόπο, θα μπορείτε εύκολα να 
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ανανεώνετε το CV σας και να αποστέλλετε το ενημερωμένο. Θα σας είναι και ένα 
πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας. 
 
Για να μπορέσετε να υποβάλετε τη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία. Παρακαλούμε θερμά για την εύρυθμη οργάνωση του ITMB’s 
Alumni και τη βελτιστοποίηση της επικοινωνία μας μαζί σας, να συμπληρώσετε τα 
προαιρετικά πεδία της Διεύθυνσης, Τηλ. Επικοινωνίας (ένα ή και περισσότερα) 
καθώς και τους λοιπούς συνδέσμους επικοινωνίας.  
Θα ληφθούν μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων 
και θα αναρτηθούν στη σελίδα alumni μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς 
επιθυμείτε (επιλογή από τα: προσωπική ιστοσελίδα και λοιποί σύνδεσμοι 
επικοινωνίας). Για τη διασφάλιση αυτή, παρακαλούμε να επιλέξετε τα στοιχεία που 
επιθυμείτε να δημοσιευτούν στο alumni προφίλ σας, πατώντας στα check boxes 
που βρίσκονται δεξιά από τα αντίστοιχα πεδία. Σημειώνουμε ότι το mail που θα 
εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για ευνόητους 
λόγους. 
 
Το πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας που θα επισυνάψετε δεν θα 
δημοσιοποιηθεί, αλλά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος μόνο η 
περίληψη της (ελληνικά/αγγλικά). 
 
 
Πριν υποβάλλετε τη φόρμα βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα 
αρχεία (φωτογραφία, διπλωματική εργασία και λοιπά αρχεία). Η επισύναψη μπορεί 
να γίνει είτε μέσω του Adobe Acrobat (κάτω αριστερά toolbar επισύναψης ή από 
κεντρικό toolbar: DocumentAttach a file) είτε ως επισύναψη στο mail. 
 
Παρακαλούμε να υποβάλλετε τη φόρμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
 

• Πατήστε Submit Form 
• Συμπληρώστε το mail σας και το όνομα σας Send 
• Επιλέξτε Desktop email application, αν είστε βέβαιοι ότι η τρέχουσα έκδοση 

του email application σας συνεργάζεται με την έκδοση acrobat που 
διαθέτετε, διαφορετικά (προτεινόμενο) επιλέξτε Internet email  ΟΚ και 
επισυνάψτε τα αρχεία (φόρμα και λοιπά αρχεία) χειροκίνητα. 

 
 
Η φόρμα και τα λοιπά αρχεία υποβάλλονται στο mail:  
 
To:  leda@mm.di.uoa.gr , με θέμα:  Alumni_ITMB 
 
Μετά την αποστολή της φόρμας και των επισυναπτόμενων αρχείων θα σας 
αποσταλεί απαντητικό mail.  
Εάν δεν λάβετε mail εντός δύο (2) ημερών παρακαλώ να επικοινωνήσετε στο 
leda@mm.di.uoa.gr αναφέροντας το πρόβλημα (θέμα: Νο response Alumni_ITMB). 
 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας! 
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Ονοματεπώνυμο:   

• Επώνυμο Όνομα (Ελληνικά)  

• Last Name Name  (Αγγλικά)   

 
Διεύθυνση:   
 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:    
 

 

 

E-mail:  

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:     

Λοιποί σύνδεσμοι επικοινωνίας:   
 

• Facebook:  

• Twitter: 

• Linkedin: 

• Skype: 

•   

•  

  

Έτος αποφοίτησης: 20ΧΧ  

Φωτογραφία:      

• Επισύναψη Original photo σε υψηλή ανάλυση.   
• Επισύναψη Thumbnail size (προαιρετικό):  width: 100px, height: 120px  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Προσωπικό: 

• Εργασίας: 

• Κινητό: 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



 

2 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:  (max 400 λέξεις,  Ελληνικά)  
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:  (max 400 λέξεις,   Αγγλικά)  
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Τίτλος διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού ΤΠΙΒ 
(όπως αναφέρεται στο συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο):  
 

•   (Ελληνικά)  

•  (Αγγλικά) 

 
 
Περίληψη διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού ΤΠΙΒ 
(όπως αναφέρεται στο συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο):  
 

• Ελληνικά: 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Αγγλικά: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισύναψη τελικού pdf διπλωματικής εργασίας (ολόκληρη η εργασία) 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Δημοσιεύσεις στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος:   
 

1) Για δημοσίευση σε Περιοδικό   (στα Αγγλικά (Ελληνικά μόνο όπου υπάρχουν)): 
 
Δημοσίευση  #1: 
 
• Τίτλος:  

• Όνομα Περιοδικού: + Σύνδεσμος:  

• Σύνδεσμος για τη δημοσίευση:  

• Παραπομπή:  

 
 
 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

 

Δημοσίευση  #2: 
 
• Τίτλος:  

• Όνομα Περιοδικού: + Σύνδεσμος:  

• Σύνδεσμος για τη δημοσίευση:  

• Παραπομπή:  

 
 
 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

 

 

(Citation) 

(Citation) 
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2) Για δημοσίευση σε Συνέδριο   (στα Αγγλικά (Ελληνικά μόνο όπου υπάρχουν)): 
 
Δημοσίευση  #1: 
 
• Τίτλος : 

• Στοιχεία Συνεδρίου:             + Σύνδεσμος: 

•  Ημερομηνία: 

• Παραπομπή: 

 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

 
 

 
Δημοσίευση  #2: 
 
• Τίτλος : 

• Στοιχεία Συνεδρίου:             + Σύνδεσμος: 

•  Ημερομηνία: 

• Παραπομπή: 

 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

 

  

 

  

 

 
(Citation) 

 

  

 

 
(Citation) 
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3) Για επιστημονική ανακοίνωση (Abstract)  (στα Αγγλικά (Ελληνικά μόνο όπου υπάρχουν)): 
 
 
Eπιστημονική ανακοίνωση (Abstract)  #1: 
 
• Τίτλος : 

• Στοιχεία Συνεδρίου:             + Σύνδεσμος: 

•  Ημερομηνία: 

• Παραπομπή: 

 

• Επισύναψη πόστερ σε υψηλή ανάλυση 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

 

 

 Eπιστημονική ανακοίνωση (Abstract)  #2: 
 
• Τίτλος : 

• Στοιχεία Συνεδρίου:             + Σύνδεσμος: 

•  Ημερομηνία: 

• Παραπομπή: 

 

• Επισύναψη πόστερ σε υψηλή ανάλυση 

• Περίληψη (Επισύναψη αρχείου pdf) 

 

 

  

 

 
(Citation) 

  

 

 
(Citation) 
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Ιδέες για δραστηριότητες, εκδηλώσεις σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό: 

ΙΔΕΕΣ 
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