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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

(Confidential Recommendation Letter)  

 

Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου: ....................................................................................................................... 

Επιδιωκόµενος Μεταπτυχιακός Τίτλος:      �  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης  

 �  ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα  

Παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνα µε το Νόµο 2472/97 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα» έχετε το δικαίωµα µελλοντικής πρόσβασης στις πληροφορίες της παρούσας 

επιστολής. Ο ίδιος νόµος παρέχει τη δυνατότητα να παραιτηθείτε του δικαιώµατος αυτού.  

2. Εάν επιθυµείτε να έχετε το δικαίωµα µελλοντικής πρόσβασης στο περιεχόµενο της παρούσης σας 

παρακαλούµε να υπογράψετε εδώ......................................................................................…....................  

3. Εάν δεν υπογράψετε θα θεωρηθεί ότι έχετε παραιτηθεί του δικαιώµατος µελλοντικής πρόσβασης. 

4. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα επιστολή θα θεωρηθεί ως εµπιστευτική και θα χρησιµοποιηθεί µόνο για 

το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

5. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής σας δεν χρησιµοποιήσει την Ελληνική γλώσσα, πρέπει να 

συµπληρώσει τα στοιχεία του στο παρόν έντυπο και να επισυνάψει την επιστολή του σε επίσηµο χαρτί 

του ιδρύµατος/οργανισµού/εταιρείας στο οποίο ανήκει.  

 

Β. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ (TO THE EVALUATOR) 

 

Ονοµατεπώνυµο Αξιολογητή (Name):.......................................................................................................... 

Ιδιότητα (Title/Position):.............................................................................................................................. 

Ίδρυµα/Οργανισµός/Εταιρεία (Affiliation):................................................................................................. 

∆ιεύθυνση (Address):...................................................................................................................................... 

Τηλέφωνο (Telephone): .....................................fax: .....................................e-mail: .................................. 

Υπογραφή Αξιολογητή (Signature) : ....................................Ηµεροµηνία (Date): .................................... 

Ο υποψήφιος σας επέλεξε προκειµένου να συµπληρώσετε τη συστατική επιστολή που τον αφορά, στην 

οποία αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία. Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών αναζητά υποψηφίους που έχουν αξιόλογη απόδοση σε ακαδηµαϊκό επίπεδο αλλά διαθέτουν και 

ικανότητες και προσόντα κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του παρόντος 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. 

Σας παρακαλούµε να απαντήσετε στα εξής: 

1. Πόσο καιρό γνωρίζετε τον υποψήφιο και υπό ποία ιδιότητα; 

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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2. Είναι κατά την άποψή σας, ο υποψήφιος κατάλληλος για εκπόνηση µεταπτυχιακών σπουδών στην 
Επιστήµη των Υπολογιστών; Παρακαλούµε να εξηγήσετε σαφώς τους λόγους. 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

3. Να αναφέρετε τα βασικότερα, κατά την άποψη σας, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

υποψηφίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείτε ότι µπορεί να συµβάλλει στην 
ακριβέστερη αξιολόγηση του. 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

4. Να κατατάξετε τον υποψήφιο (π.χ. 3
ος

 µεταξύ 50 ή στο άνω 6%) τόσο συνολικά στο τµήµα σας όσο 

και στα µαθήµατά σας. (Να συµπληρωθεί εφόσον ο αξιολογητής υπήρξε καθηγητής του υποψήφιου.) 

Κατετάγη .....................στο Τµήµα .....................................................………………………………………. 

Κατετάγη .....................στο Μάθηµα...................................................………………………………………. 

Κατετάγη .....................στο Μάθηµα...................................................………………………………………. 

Κατετάγη .....................στο Μάθηµα...................................................………………………………………. 

5. Να σηµειώσετε εδώ τη συνολική σας σύσταση για τον υποψήφιο: 

 �  Τον (τη) συστήνω ανεπιφύλακτα �  Τον (τη) συστήνω απλώς 

 �  Τον (τη) συστήνω µε επιφύλαξη  �  ∆εν τον (τη) συστήνω  

 

Ευχαριστούµε για τον χρόνο που διαθέσατε για να συµπληρώσετε αυτή τη συστατική επιστολή, η οποία 

θα µας είναι πολύ χρήσιµη. Σας διαβεβαιώνουµε ότι οι απόψεις σας θα παραµείνουν εµπιστευτικές. Σας 

παρακαλούµε να επιστρέψετε την επιστολή αυτή στον υποψήφιο µέσα σε κλειστό φάκελο που θα φέρει το 

ονοµατεπώνυµό σας, το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και θα είναι κατάλληλα υπογεγραµµένος από 

εσάς στο πίσω µέρος. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να αποσταλεί ιδιαιτέρως η επιστολή αυτή, τότε 

παρακαλούµε να αναφέρεται στο φάκελο «Περιέχει συστατική επιστολή για υποψήφιο του Π.Μ.Σ στην 

Επιστήµη των Υπολογιστών», και να αποσταλεί: Π.Μ.Σ. στην Επιστήµη των Υπολογιστών, Γραφείο 203, 

Ευελπίδων 47
α
  και Λευκάδος 33, Αθήνα 11362.  


