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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ 

ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ, ΣΖ ΥΟΛΖ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2022-23 

Σν Σκήκα Δπηζηεκψλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (ΣΔΓΓ), ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο (ΔΤ) 

ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο (ΓΙΠΑΔ), κεηά απφ απφθαζε ηεο ππ΄αξ. 9ε/07-07-2022 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεξχζζεη ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα 

ηελ πξφζιεςε Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ (ΙΓΟΥ). 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη 

γ΄ απηήο (σο παξ.6), είραλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν.4386/2016 (ΦΔΚ Α 83/11.5.2016, 

δηφξζσζε ζθαικάησλ ΦΔΚ Α91/16.5.2016) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 

4452/2017 (ΦΔΚ Α 17/15.2.2017), ζηε ζπλέρεηα δεαληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Ν. 

4559/2018 (ΦΔΚ Α 142/3.8.2018), θαη ηζρχεη ζήκεξα, σοαθαδεκατθνί ππφηξνθνη κπνξνχλ λα 

πξνζιακβάλνληαη Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο, είηεθάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, είηε ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, είηε εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο, γηα ηεδηεμαγσγή 

δηδαθηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαζνξηδνκέλνπ δηά ηεο ζπκβάζεσο. Η παξνχζα πξφζθιεζε 

αθνξάζηελ πξφζιεςε επηζηεκφλσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη κέρξη έλα αθαδεκατθφ έηνο θαηά πεξίπησζε. Γχλαηαη απηή 

λα αλαλεψλεηαη ήλα παξαηείλεηαη, πιελ φκσο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξφζιεςεο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβεί ηα ηξία (3) αθαδεκατθά έηε.Γελ είλαη δπλαηή ε απαζρφιεζε σο αθαδεκατθψλ ππνηξφθσλ 

ησλ αθππεξεηεζάλησλ κειψλ ηνπ νηθείνπ ή άιινπΑ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 

ζπληαμηνχρσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Η απαζρφιεζε ησλ αλσηέξσ δχλαηαη λα είλαη πιήξεο ή κεξηθή. ε πεξίπησζε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ην δηδαθηηθφέξγν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαέμη (16) ψξεο εβδνκαδηαίαο 

απαζρφιεζεο, απφ ηηο νπνίεο ην κέγηζην έμη (6)ψξεο κπνξεί λα αθνξά δηδαζθαιία ζεσξεηηθνχ 

καζήκαηνο, ελψ ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο απαζρφιεζεο εππνρξέσζε παξνρήο δηδαθηηθνχ έξγνπ 

κεηψλεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο. 
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ηνπο Αθαδεκατθνχο Τπνηξφθνπο πνπ ζα γίλνπλ δεθηνί ζα αλαηεζεί ε δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ 

έξγνπ, ζχκθσλα κεηηο αλάγθεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ΠΠ) ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηεκψλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, ζηα αθφινπζα γλσζηηθάαληηθείκελα: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΦΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2021-2022 

1. Γενική και Ανόπγανη Υημεία (Δπγαστήπιο)  (Α΄ Δξ.) 3ψξεο/εβδ. Υ 5 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 15 ώρες/εβδ. 

2.  Μικποβιολογία Σπουίμων (Δπγαστήπιο)  (Α΄ Δξ.) 2ψξεο/εβδ. Υ 2 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 4 ώρες/εβδ. 

3. Δισαγωγή στην Βιοσημεία (Δπγαστήπιο) (Γ΄ Δξ.) 3ψξεο/εβδ. Υ 4 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 12 ώρες/εβδ 

4 Γιατπουική Αξιολόγηση και ύνταξη Γιαιτολογίος 

(Δπγαστήπιο) (Γ΄ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 4 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 12 ώρες/εβδ 

5 Ανάλςση και Έλεγσορ Σπουίμων (Δπγαστήπιο) (Δ΄ Δξ.) 3ψξεο/εβδ. Υ 4 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 12 ώρες/εβδ 

6.  Σεσνολογία και ποιοτικόρ Έλεγσορ Σπουίμων (Δπγαστήπιο) 

(Ε΄ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 4 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 12 ώρες/εβδ 

7.  Γιατπουική Αντιμετώπιση Παθολογικών Καταστάσεων ΗΗ 

(Δπγαστήπιο) (Ε΄ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 1 ηκήκα 

Σύνολο μέχρι 3 ώρες/εβδ 

8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Θεωπία) (Ε’ Δξ.) 2ψξεο/εβδ. Θεσξία 

Σύνολο μέχρι 2 ώρες/εβδ 

9 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Δπγαστήπιο) (Ε’ 

Δξ.) 

1ψξα/εβδ. Υ 1 ηκήκα 

Σύνολο μέχρι 1ώρα/εβδ 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2021-2022 

1. Οπγανική Υημεία(Δπγαστήπιο)  (Β΄ Δξ.) 3ψξεο/εβδ. Υ 4 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 12 ώρες/εβδ. 

2. Βιοσημεία Μεταβολισμού Μακποθπεπτικών 

σςστατικών(επγαστήπιο)  (Γ΄ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 3 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 9 ώρες/εβδ 

3. Γιατπουική Αντιμετώπιση Παθολογικών Καταστάσεων ΗΗ 

(Δπγαστήπιο) (Σ’ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 5 ηκήκαηα 

Σύνολο μέχρι 15 ώρες/εβδ 

4.  Γιατπουική Αντιμετώπιση Παθολογικών Καταστάσεων Η 

(Δπγαστήπιο) (Σ’ Δξ.) 

3ψξεο/εβδ. Υ 1 ηκήκα 

Σύνολο μέχρι 3 ώρες/εβδ 

 

Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Γηθαηνινγεηηθά(ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή): 

1. Αίηεζε. 

2. Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ, ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε 

αίηεζε. 
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3. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

4. Σεθκεξίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο ηνπ ππνςεθίνπ (άξζξν 29 ηνπ Ν. 4009/2011) 

[Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή – Δπηζηεκνληθή Γεκνζίεπζε]. 

5. Σεθκεξίσζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο [Βεβαηψζεηο / απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο]. 

6. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

7. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κέζσ gov.gr ή κε επηθχξσζε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

απφ ΚΔΠ (ππάξρεη ζην ηέινο ηεο παξνχζεο) 

 

Β. ΑΗΣΖΖ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα εμήο: 

1. ηελ αίηεζε (ρξεζηκνπνηψληαο ππνρξεσηηθά ην ζρεηηθφ έληππν πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο) 

2. ηελ ππεχζπλε δήισζε (ρξεζηκνπνηψληαο ππνρξεσηηθά ην ζρεηηθφ έληππν, ζην ηέινο ηεο 

παξνχζεο) θαη 

3. ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ – ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζεσξεκέλα επίζεκα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 

Σα μελφγισζζα φκσο δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκεο κεηαθξάζεηο. 

Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

νξγάλνπ (ΓΟΑΣΑΠ,ΓΙΚΑΣΑ) κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη ή/θαη αληίζηνηρνη πξνο 

ηίηινπο πνπ απνλέκνληαη απφ ηαΔθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

Οη Βεβαηψζεηο / απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο, γηα λα ιεθζνχλ ππφςε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ρξνληθφδηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, ην αληηθείκελν απηήο, ην αλ ήηαλ πιήξεο ή κεξηθή 

απαζρφιεζε (ζηελ πεξίπησζεηεο κεξηθήο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο απαζρφιεζεο) θαη ηηο κεληαίεο ή 

ηηο ζπλνιηθέο κηθηέο απνδνρέο. 

Γηα ηνπο άξξελεο ελδηαθεξφκελνπο απαηηνχληαη εθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ή λφκηκε 

απαιιαγήαπφ απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν κε 

ζαθήνλνκαζία ή/θαη αξίζκεζε πνπ λα αληηζηνηρίδεηαη ζηα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα 

ππνβαιιφκελσλδηθαηνινγεηηθψλ. Δηδηθά ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, νη Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο 

θαη ε πλνπηηθή αλάιπζε ηνπεξεπλεηηθνχ έξγνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν ειεθηξνληθά. Σα 

ειεθηξνληθψο ππνβαιιφκελαδηθαηνινγεηηθά, π.ρ. ζε CD/DVD, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε δηαθξηηνχο 
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θαθέινπο (folders/directories) θαη λααθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο νλνκαζίαο θαη αξίζκεζεο. Ο 

πίλαθαο ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλππνβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

πκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο (λέα έληππα ή λέεο εγγξαθέο ζε 

ππνβιεζέληαδηθαηνινγεηηθά) κεηά ηελ θαηάζεζε θαη πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, 

επηηξέπεηαη κφλνλ αλπξφθεηηαη γηα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο. 

ηελ αίηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην πνιχ κέρξη ηέζζεξα (4) 

γλσζηηθάαληηθείκελα. 

Οη πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο αλάγθεο ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο απηέο 

έρνπλδηακνξθσζεί. Η έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ππνηξφθνπ αιιά θαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ζα ιάβεηρψξα εθ’ φζνλ εμαζθαιηζηνχλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ. Σν χςνοηεο ακνηβήο γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε, νη ψξεο απαζρφιεζεο 

αλά εβδνκάδα γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη άιιαζπλαθή ζέκαηα ζα ξπζκηζηνχλ πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

πξφζιεςεο Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο. 

Γηα ηνπο άξξελεο ελδηαθεξφκελνπο απαηηνχληαη εθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ή λφκηκε 

απαιιαγή απφαπηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

(email:info@nutr.ihu.gr). 

Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

απηνπξνζψπσο (κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο/ξαληεβνχ κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο), κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ (κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο/ξαληεβνχ κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο)ή κε courier ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:  

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, 

Αιεμάλδξεηα Παλεπηζηεκηνχπνιε, ίλδνο, Σ.Κ. 57400, (ηει. 2310013900)  

 Πξφζιεςε Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλγηα ην Αθ. Δηνο22-23. 

αλαγξάθνληαο ζηνλ θάθειν: 

«Αίηεζε γηα Πξφζιεςε Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023». 
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Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο(www.ihu.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (https://nutr.ihu.gr/el/) 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο ζηελ Γηαχγεηα δειαδή 

από την 27/07/2022 έωρ 29/07/2022 και από την 22/8/2022 έωρ 29/08/2022και ώπα 15.00 μμ. 

Καηά ηεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ν πξνζσξηλφο πίλαθαοθαηάηαμεο θαη ν πίλαθαο ησλ απνθιεηζζέλησλ) ρσξεί 

έλζηαζε, εντόρ 3 επγασίμων ημεπών απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ζηε «Γηαχγεηα». Οη 

ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ην Παλεπηζηήκην δειψλεη φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο κπνξεί λα κελ 

πξνρσξήζεηγηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Γ. ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (GDPR) 

(E.E.2016/679) 

Οη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε θαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαοδηαδηθαζίαο, απνδέρνληαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ νη ίδηνη 

ζπκπιεξψλνπλ ζηελ αίηεζήηνπο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζήο ηνπο. 

ε πεξίπησζε επηινγήο, ζπλαηλνχλ ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπΓΙ.ΠΑ.Δ. γηα ηελ αλαξηεηέα ζηε «Γηαχγεηα» απφθαζε αλάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήοζχκβαζεο (θνπφο επεμεξγαζίαο: Ννκηθή Τπνρξέσζε). ε πεξίπησζε κε 

επηινγήο νξηζκέλνπ ππνςεθίνπ, ηαζηνηρεία ηνπ ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθνληαη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ 

απφ ηα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

Διηζάβεη Βαξδάθα 

Καζεγήηξηα 

 

* Η σπογραυή έτει τεθεί στο πρωτότσπο ποσ βρίσκεται στο αρτείο μας 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή κε ειεθηξνληθή απνζηνιή: 

 Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 

 Κνζκεηεία ρνιήο ΔπηζηεκψλΤγείαο 

http://www.ihu.gr/
https://nutr.ihu.gr/el/
ΑΔΑ: 9ΧΜΨ46ΨΖ3Π-75Γ



 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 
(άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟ
(1)

: 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα 
β) Σα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηφο κνπ είλαη αιεζή. 
Γ) Παξέρσ ηελ ξεηή ζπλαίλεζή κνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κνπ πνπ ππνβάιισ κε ηελ αίηεζή κνπ, 
κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηάο κνπ. ε πεξίπησζε επηινγήο, ζπλαηλψ ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αλαξηεηέα ζηε «Γηαχγεηα» απφθαζε αλάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
«Δξγάλε» θαη ηεο Δ.Α.Π. (θνπφο επεμεξγαζίαο: Ννκηθή Τπνρξέσζε).  
 

(4) 

 
Ηκεξνκελία:      …/…/20… 

 
Ο – Η Γειψλ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα

ΑΔΑ: 9ΧΜΨ46ΨΖ3Π-75Γ
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