Προς:
ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:__________________________

ΟΝΟΜΑ:_____________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:__________________
_____________________________________

Παρακαλώ να με προςλάβετε ωσ Ακαδημαϊκό
Υπότροφο ςφμφωνα με την αρ. πρωτ.
ΝΦ16.2/409/17-2-2022 προκήρυξη για τα παρακάτω
γνωςτικά αντικείμενα:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:__________________________
1) ____________________________________
e-mail: ______________________________
_____________________________________
2) ____________________________________
Ημερομηνία _________________________
_____________________________________
Συνημμζνα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΥΣΑ

(υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο
άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22

α) Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζ. …………..…. θαη ηνπο
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
β) Σα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηόο κνπ είλαη αιεζή.
γ) Παξέρσ ηελ ξεηή ζπλαίλεζή κνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ πνπ ππνβάιισ
κε ηελ αίηεζή κνπ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηάο κνπ. ε πεξίπησζε επηινγήο,
ζπλαηλώ ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαξηεηέα ζηε «Δηαύγεηα» απόθαζε αλάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε
ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ «ΕΡΓΑΝΗ» θαη ηεο Ε.Α.Π. (θνπόο επεμεξγαζίαο:
Ννκηθή Τπνρξέσζε). (4)

Ηκεξνκελία: ……..…….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή 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 εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο
ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ
δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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