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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
  ΑΙΤΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Αρ.Πρωτ.:
Ημερομηνία :

Προς
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ:

ΤΜΗΜΑ:

Τον παρόν έντυπο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η συμπλήρωση του με ανακριβή στοιχεία θα συνεπάγεται τη
συνολική απόρριψη της αίτησης.

Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Οικογενειακή
Κατάσταση: Ιδιότητα: * * Άνεργος=0, Δημ.Υπαλ.=1,

Ιδιωτ.Υπαλ.=2, Επαγγελματιας=3, Άλλο=4

Τηλ.Οικίας: Διεύθυνση
Οικίας: Τ.Κ.:

Κινητό: Α.Δ.Τ.: Έτος
Γέννησης:

Email: Α.Φ.Μ.:

Τίτλος Πτυχίου ή
Διπλώματος: Ίδρυμα: Ημερομηνία

Λήψης:

Μεταπτυχιακός τίτλος
Msc (Αναγνωρισμένος
από το ΔΙΚΑΤΣΑ)

Ίδρυμα: Ημερομηνία
Λήψης:

Διδακτορικό Δίπλωμα
(Αναγνωρισμένος από το
ΔΙΚΑΤΣΑ)

Ίδρυμα: Ημερομηνία
Λήψης:

Γλώσσα: *
Αγγλικά=1,Ιταλικά=2
Γερμανικά=3,
Γαλλικά=4 Ρώσικα = 5

Απόδειξη
1ης Γλώσσας:

1. Lower(Cambridge Michigan)
2. Proficiency(Cambridge Michigan)
3. Σπουδές στη χώρα

Απόδειξη
2ης Γλώσσας :

Μπορείτε να διδάξετε στην
Αγγλική Γλώσσα; * * ΟΧΙ = 0

   ΝΑΙ = 1

Μαθήματα Πόσα εξάμηνα διδάξατε το
αντίστοιχο μάθημα σε Τ.Ε.Ι.;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Υπάρχει ερευνητικό
έργο; * * ΟΧΙ = 0

   ΝΑΙ = 1

Αν ναι, πόσες δημοσιεύσεις σε
Έγκριτα περιοδικά ή ανακοινώσεις σε
Συνέδρια διεθνούς κύρους; (απαραίτητα
αντίτυπα)

Αν ναι, πόσες αναφορές
τρίτων σε εργασίες σας;

       Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα με τα δηλωμένα μαθήματα, όπως αποδεικνύεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά:

Αντικείμενο: Χρόνος σε μήνες: Δημ.Υπαλ.=0, Ιδιωτ.Υπαλ=1,
Επαγγελματίας=2, άλλο=3

Αριθμός παραστατικού που
αποδεικνύει επαγγελματική

εμπειρία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ A.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

Μάθημα: Εξάμηνα:
Αριθμός παραστατικού που
αποδεικνύει εκπαιδευτική

εμπειρία

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και επόμενη λευκή σελίδα)                                   Ημερομηνία:                              Υπογραφή:

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπα (ή επικυρωμένα) αντίγραφα δικαιολογητικών, βιογραφικό σημείωμα,
αντίτυπα δημοσιεύσεων κ.λ.π.. Ταυτόχρονα με την αίτηση κάνετε αποδεκτή τη συμμετοχή σας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
αν επιλεγείτε, για τις ώρες και τις ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται τα αντίστοιχα μαθήματα. Για τυχόν λανθασμένη
συμπλήρωση της αίτησης σας δε φέρουμε καμία ευθύνη.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Δεν είμαι μόνιμος ή συμβασιούχος υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ούτε
συνταξιούχος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

β) Αν κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τα
παραπάνω θα ενημερώσω έγκαιρα το ΤΕΙ προκειμένου να προβεί σε σχετικές ενέργειες

γ) Δεν έχω καταδικαστεί ποτέ, για κανέναν λόγω από κανένα δικαστήριο της χώρας

δ) Είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία μου για την έκδοση της
σχετικής άδειας και θα την προσκομίσω με την ανάθεση διδακτικού έργου και οπωσδήποτε εντός δυο
(2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (ημερομηνία έναρξης της σύμβασης)

ε) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

στ) Η κύρια απασχόληση μου είναι ,

(3)

Ημερομηνία:      ……….2016

  Ο/ Η Δηλ……….

(Υπογραφή)

 (1) Αναγράφεται ολογράφως.



4

(2) «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.

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


