(Το παρόν έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης)

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
∆ηλώνω

υπεύθυνα

και µε

γνώση των συνεπειών του Ν.1599/1986

περί

ψευδούς δήλωσης, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη παρούσα δήλωσή µου
είναι αληθή και αποδεικνύονται από επίσηµα δικαιολογητικά που επισυνάπτω
θεωρηµένα-αριθµηµένα και καταγεγραµµένα σε σχετικό πίνακα λαµβάνοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω και για κάθε περίπτωση:
ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

1.

ΑΝΑΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
α.…………………………………………………………………………….
β.…………………………………………………………………………….
γ.…………………………………………………………………………….
δ.…………………………………………………………………………….
ε.……………………………………………………………………………..
στ. …………………………………………………………………………..
ζ. …………………………………………………………………………….
η. ……………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός (α.α.) της οµάδος µαθηµάτων και τα µαθήµατα της
οµάδος που επιθυµείτε να διδάξετε.

2.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ :
Αριθµός Επισυναπτόµενων ∆ικαιολογητικών………………………………
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Βασικός Τίτλος στο
γνωστικό αντικείµενο
του µαθήµατος.
Μεταπτυχιακό στο
ίδιο γνωστικό
αντικείµενο.
∆ιδακτορικό στο ίδιο
γνωστικό αντικείµενο.
∆εύτερος Τίτλος
Σπουδών
Μεταπτυχιακός
Τίτλος σε άλλο
γνωστικό αντικείµενο.
∆ιδακτορικό
∆ίπλωµα σε άλλο
γνωστικό αντικείµενο.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών, η ηµεροµηνία απόκτησης τους και ο
αντίστοιχοs βαθµόs, επισυνάπτοντας νόµιµα θεωρηµένα αντίγραφα. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και από πιστοποιητικά ισοτιµίας και αντιστοιχίας προς
τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τα αρµόδια όργανα. O βαθµός πτυχίου του τίτλου σπουδών
απαιτείται να αναφέρεται ρητά. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαµβάνεται ως βαθµός πτυχίου αυτός που
αντιστοιχεί στο µικρότερο αξιολογικό χαρακτηρισµό επίδοσης ή στην περίπτωση που αναφέρεται µόνο ο
αξιολογικός χαρακτηρισµός, ως βαθµός πτυχίου θα λαµβάνεται υπόψη ο ελάχιστος βαθµός επίδοσης µε
βάση τον οποίο αποδίδεται ο χαρακτηρισµός αυτός. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δε θα γίνονται
δεκτοί, αν δεν είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι.

3.

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ :
Αριθµός Επισυναπτόµενων ∆ικαιολογητικών ……………………………
ΓΛΩΣΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η γνώση της Ξένης Γλώσσας πιστοποιείται µε την υποβολή επικυρωµένου
φωτοαντιγράφου του αντίστοιχου πτυχίου.

4.
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΡΑΒΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ):
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………..................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Επισυνάπτονται ακριβή φωτοαντίγραφα. Οι υποτροφίες και τα βραβεία θα
λαµβάνονται υπόψη εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη βεβαίωση του φορέα που τα χορήγησε. Οι
δηµοσιεύσεις εργασίας, πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η
εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση, αλλά δε δηµοσιεύτηκε ακόµη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση
του εκδοτικού οίκου, ότι η υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση χωρίς αλλαγές και για να
ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.

5.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ Ή ΑΛΛΟ (∆ΗΜ Ή Ι∆ΙΩΤ) ΦΟΡΕΑ:
Αριθµός Επισυναπτόµενων ∆ικαιολογητικών ……………………………

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ –
ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΜΑΘΗΜΑ
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ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι βεβαιώσεις επαγγελµατικής απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το
χρονικό διάστηµα απασχόλησης ανά µήνα και το αντικείµενο αυτής. Οι βεβαιώσεις από δηµόσιο φορέα,
αρκούν από µόνες τους για την απόδειξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από
τις ∆/νσεις ή τµήµατα προσωπικού. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής δραστηριότητας προερχόµενες από
ιδιώτες, πρέπει να αναφέρουν την ιδιότητα και το αντικείµενο απασχόλησης µε το οποίο ο υποψήφιος
υπηρέτησε στον ιδιωτικό τοµέα υπό την προϋπόθεση ότι είναι θεωρηµένες από την οικία Επιθεώρηση
Εργασίας. Ως εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση
έργου συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαδικασία επιλογής.

6.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
(Συµπληρώνονται οι ώρες κατά τις οποίες είστε διαθέσιµος/µη για διδασκαλία)
ΩΡΑ
0800-0845
0850-0935
0945-1030
1050-1135
1145-1230
1240-1325

∆ΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αποδέχοµαι ότι οι πιο πάνω περίοδοι διδασκαλίας δεν είναι δεσµευτικές για τη
Σχολή και µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της.
ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΩΡΑΡΙΟ: ------------------------------------ ώρες/ εβδοµάδα.

Ηµεροµηνία: ..…../……/2007
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
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