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ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ  
  ΑΙΣΗΗ  

      ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΥΟΤ  
 

 
 

Αρ.Πρωτ.:  
Ημερομηνία : 

 
Προς 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ  
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΦΟΛΗ: 
ΣΜΗΜΑ: 

 
Σον παπόν ένηςπο ςπέσει θέζη ςπεύθςνηρ δήλυζηρ. Η ζςμπλήπυζη ηος με ανακπιβή ζηο ισεία θα ζςνεπάγεηαι ηη  

ζςνολική απόππιτη ηηρ αίηηζηρ. 

 

Επώνςμο:  Όνομα:  Παηπώνςμο:  

Οικογενειακή  

Καηάζηαζη: 
 Ιδιόηηηα: * 

* Άνεπγορ=0, Δημ.Τπαλ.=1, 

Ιδιυη.Τπαλ.=2, Επαγγελμαηιαρ=3, Άλλο=4 

Σηλ.Οικίαρ:  
Διεύθςνζη  

Οικίαρ: 
 Σ.Κ.:  

Κινηηό:  Α.Δ.Σ.:  
Έηορ 

Γέννηζηρ: 
 

Email:  Α.Φ.Μ.:  

 

 

Σίηλορ Πηςσίος ή  

Διπλώμαηορ: 
 Ίδπςμα:  

Ημεπομηνία 

Λήτηρ: 
 

Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ  

Msc (Αναγνυπιζμένορ 

από ηο ΔΙΚΑΣΑ) 

 Ίδπςμα:  
Ημεπομηνία 

Λήτηρ: 
 

Διδακηοπικό Δίπλυμα 

(Αναγνυπιζμένορ από ηο 

ΔΙΚΑΣΑ) 

 Ίδπςμα:  
Ημεπομηνία 

Λήτηρ: 
 

 

 

Γλώζζα: * 

Αγγλικά=1,Ιηαλικά=2 

Γεπμανικά=3, 

Γαλλικά=4 Ρώζικα = 5 

Απόδειξη  

1
ηρ

 Γλώζζαρ: 
 

1. Lower(Cambridge Mich igan) 

2. Proficiency(Cambridge Michigan) 

3. ποςδέρ ζηη σώπα 

Απόδειξη 

2
ηρ

 Γλώζζαρ : 
 

Μποπείηε να διδάξεηε ζηην 

Αγγλική Γλώζζα; 
* 

* ΟΥΙ = 0 

   ΝΑΙ = 1 
 

 

 

 Μαθήμαηα 
Πόζα εξάμηνα διδάξαηε ηο 

ανηίζηοισο μάθημα ζε Σ.Ε.Ι.; 
 

 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

   

 



  

 2 

 
 

Τπάπσει επεςνηηικό 

έπγο;  
* 

* ΟΥΙ = 0 

   ΝΑΙ = 1 

Αν ναι, πόζερ δημοζιεύζειρ ζε  

Έγκπιηα πεπιοδικά ή ανακοινώζειρ ζε 

ςνέδπια διεθνούρ κύποςρ; (απαπαίηηηα 

ανηίηςπα) 

 
Αν ναι, πόζερ αναθοπέρ 

ηπίηυν ζε επγαζίερ ζαρ; 
 

 

 
       Επαγγελμαηική εμπειπία ζε ζςναθή ανηικείμενα με ηα δηλυμένα μαθήμαηα, όπυρ αποδεικνύεηαι από ανηίζηοισα δικαιολογηηικά:  

Ανηικείμενο : Υπόνορ ζε μήνερ: 
Δημ.Τπαλ.=0, Ιδιυη.Τπαλ=1, 

Επαγγελμαηίαρ=2, άλλο=3 

Απιθμόρ παπαζηαηικού πος 

αποδεικνύει επαγγελμαηική 

εμπειπία  

    

    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε A.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και ΣΕΙ)  

Μάθημα: Εξάμηνα: 

Απιθμόρ παπαζηαηικού πος 

αποδεικνύει εκπαιδεςηική 

εμπειπία  

   

   

   

   

 

 

 

(Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε και επόμενη λεςκή ζελίδα)                                   Ημεπομηνία:                              Τπογπαθή: 

 

 

 

 

 

 

 

Η αίηηζη αςηή ππέπει να ζςνοδεύεηαι από ππυηόηςπα (ή επικςπυμένα) ανηίγπαθα δικαιολογηηικών, βιογπαθικό ζημείυμα, 

ανηίηςπα δημοζιεύζευν κ.λ.π.. Σαςηόσπονα με ηην αίηηζη κάνεηε αποδεκηή ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηιρ εκπαιδεςηικέρ διαδικαζίερ 

αν επιλεγείηε, για ηιρ ώπερ και ηιρ ημέπερ καηά ηιρ οποίερ διεξάγονηαι ηα ανηίζηοισα μαθήμαηα. Για ηςσόν λανθαζμένη 

ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ ζαρ δε θέποςμε καμία εςθύνη.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ  ππνβάιινληαη κε απ ηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ:  ΣΕΙ ΚΕΝΣ ΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Σ ΜΗΜΑ  

Ο – Η Όλνκα:  Επ ώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1):   

Σόπ νο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπ νο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 
Με αηνκηθή κνπ  επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (2), πνπ  πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ  άξζξνπ  22 ηνπ  Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α) Δελ είκαη κόληκνο ή ζπκβαζηνύρνο ππάιιεινο ηνπ  Δεκνζίνπ  ή ηνπ  επξύηεξνπ  δεκνζίνπ  ηνκέα, νύηε 
ζπληαμηνύρνο ηνπ  Δεκνζίνπ  ή ηνπ επξύηεξνπ  δεκόζηνπ  ηνκέα 

β) Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύ νο ηεο ζύκβαζεο επέιζεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζρεηηθά κε ηα 
παξαπάλσ ζα ελεκεξώζσ έγθαηξα ην ΣΕΙ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο 

γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί πνηέ, γηα θαλέλαλ ιόγσ από θαλέλα δηθαζηήξην ηεο ρώξαο 

δ) Είκαη δεκόζηνο ππάιιεινο θαη έρσ θαηαζέζεη αίηεζε ζηελ ππεξεζία κνπ  γηα ηελ έθδνζε ηεο 
ζρεηηθήο άδεηαο θαη ζα ηελ πξνζθνκίζσ κε ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνύ  έξγνπ  θαη νπσζδήπνηε εληόο δπ ν 
(2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο) 

ε) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ή έρσ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο, 

ζη) Η θύξηα απαζρόιεζε κνπ  είλαη , 

(3) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….2016 

 

  Ο/ Η Δει………. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 
 (1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
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(2) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ  δειώλεη ςεπ δή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπ ηόλ ηνπ  ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 (3) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ  ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.   

 

 


