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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καβάλα, 26-07-2022 
                                 Αρ. Πρωτ: 675   

 
ΧΟΛΗ  ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ               
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Σ.Θ. 1194 
Σ.Κ..65404 ΚΑΒΑΛΑ 
 
Πλθροφορίεσ: κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΛΕΚΣΟΠΟΤΛΟ 
Σθλ.: 2510462147-341 
Fax: 2510462348 
E-mail: info@cs.ihu.gr 
Ιςτοςελίδα: www.cs.ihu.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ  
ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ  
ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2022-2023 

 
A/A ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 

1 Αγγλικι Γλϊςςα 

2 Προγραμματιςμόσ 

3 Ψθφιακά 

4 Εκπαιδευτικι Σεχνολογία  

5 Προγραμματιςμόσ Διεπαφισ Χριςτθ 

6 Αναγνϊριςθ Προτφπων 

7 Σεχνθτι Νοθμοςφνθ 

8 Ρομποτικι 

9 Διαδικτυακόσ Προγραμματιςμόσ  

10 Λογικι και Λογικόσ Προγραμματιςμόσ 

11 χεδίαςθ Εκπαιδευτικοφ Ψθφιακοφ Τλικοφ 

 
Σο Σμιμα Πλθροφορικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, μετά 
από τθν υπ’ αρ. 30/14-7-2022 (Θζμα 5ο) απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, προκθρφςςει τθν 
παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ Ακαδθμαϊκϊν Τποτρόφων με ςφμβαςθ 
εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ). 
 
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011, όπωσ οι περιπτϊςεισ αϋ και γϋ αυτισ 
(ωσ παρ. 6), είχαν αντικαταςτακεί με το άρκρο 58 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016, διόρκωςθ 
ςφαλμάτων ΦΕΚ Α 91/16.5.2016) και αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 19 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α 
17/15.2.2017), ςτθ ςυνζχεια δε αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 16 παρ.1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α 
142/3.8.2018), και ιςχφει ςιμερα, ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι μποροφν να προςλαμβάνονται Επιςτιμονεσ 
αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, είτε υποψιφιοι 
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διδάκτορεσ, είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου 
κακοριηομζνου διά τθσ ςυμβάςεωσ. Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά ςτθν πρόςλθψθ επιςτθμόνων για τθ 
διεξαγωγι διδακτικοφ ζργου.  
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται μζχρι ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ κατά περίπτωςθ. Δφναται αυτι να 
ανανεϊνεται ι να παρατείνεται, πλθν όμωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ πρόςλθψθσ δεν δφναται να υπερβεί τα τρία 
(3) ακαδθμαϊκά ζτθ. Δεν είναι δυνατι θ απαςχόλθςθ ωσ ακαδθμαϊκϊν υποτρόφων των αφυπθρετθςάντων 
μελϊν του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνταξιοφχων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα. 
 
Η απαςχόλθςθ των ανωτζρω δφναται να είναι πλιρθσ ι μερικι. ε περίπτωςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ το 
διδακτικό ζργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δεκαζξι (16) ϊρεσ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ, από τισ οποίεσ 
το μζγιςτο ζξι (6) ϊρεσ μπορεί να αφορά διδαςκαλία κεωρθτικοφ μακιματοσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ μερικισ 
απαςχόλθςθσ θ υποχρζωςθ παροχισ διδακτικοφ ζργου μειϊνεται ανάλογα με το ποςοςτό τθσ απαςχό-
λθςθσ. 

 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
  
1. Αίτθςθ (επιςυνάπτεται). 
2. Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ, ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο που προκθρφςςει το Σμιμα.  
3. Διδακτορικό Δίπλωμα ςυναφζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα  που κεραπεφει το Σμιμα. 
4. Σεκμθρίωςθ του επιςτθμονικοφ κφρουσ του υποψθφίου (άρκρο 29 του Ν. 4009/2011) *Διδακτορικι 
διατριβι – Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ – υνοπτικι ανάλυςθ του επιςτθμονικοφ ζργου].  
5. Σεκμθρίωςθ διδακτικισ, ερευνθτικισ και επαγγελματικισ εμπειρίασ *Βεβαιϊςεισ / αποδεικτικά 
προχπθρεςίασ+. 
6. Πλιρεσ Βιογραφικό θμείωμα. 
7. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
8. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (επιςυνάπτεται). 
 
 
Β. ΑΙΣΗΗ  
 
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ μζχρι και την Παραςκευή 26/08/2022 
ςτισ 14:00 τα εξισ:  
 
1. τθν αίτθςθ ςε ζντυπθ μορφι, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ (χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το 
ςχετικό ζντυπο)  
2. τθν υπεφκυνθ διλωςθ ςε ζντυπθ μορφι, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ (χρθςιμοποιϊντασ 
υποχρεωτικά το ςχετικό ζντυπο) και  
3. τρία (3) CD/DVD με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf), 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αίτθςθσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ι εναλλακτικά ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο 
που κα αποςταλεί με e-mail με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf). 
 
Σα δικαιολογθτικά πρζπει να φζρουν αρίκμθςθ, να είναι τοποκετθμζνα μζςα ςε ειδικό φάκελο με ςαφι 
ονομαςία ι/και αρίκμθςθ και να ςυνοδεφονται από πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοπτικι ανάλυςθ του 
επιςτθμονικοφ ζργου κακϊσ και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. Σα θλεκτρονικά 
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά, π.χ. ςε CD/DVD, πρζπει να βρίςκονται ςε διακριτοφσ φακζλουσ 
(folders/directories) και να ακολουκοφν τουσ ίδιουσ κανόνεσ ονομαςίασ και αρίκμθςθσ. Ο πίνακασ 
υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν υποβάλλεται ςε κάκε περίπτωςθ. 
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υμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προκιρυξθσ (νζα ζντυπα ι νζεσ εγγραφζσ ςε υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά) μετά τθν κατάκεςθ και πρωτοκόλλθςθ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, επιτρζπεται μόνον 
αν πρόκειται για διευκρινιςτικά ςτοιχεία που κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  
 
Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται δεν είναι απαραίτθτο να είναι κεωρθμζνα επίςθμα από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ. Σα ξενόγλωςςα όμωσ δικαιολογθτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από νόμιμεσ μεταφράςεισ.  
 
Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του οικείου οργάνου 
(ΔΟΑΣΑΠ, ΔΙΚΑΣΑ) με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι ι/και αντίςτοιχοι προσ τίτλουσ που 
απονζμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.  
 
Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ απαιτοφνται εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι νόμιμθ 
απαλλαγι από αυτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
 
 
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ (τθλ.: 
2510462147-341, email: info@cs.ihu.gr) όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά μποροφν να υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε με courier ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: Διεθνζσ Πανεπιςτήμιο τησ Ελλάδοσ, 
Γραμματεία Σμήματοσ Πληροφορικήσ, Άγιοσ Λουκάσ, Σ.Κ. 65404, Καβάλα τηλ. 2510462341 - Πρόςληψη 
Ακαδημαϊκϊν Τποτρόφων για τη διδαςκαλία των μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ 2022-2023. 
 
Σα γνωςτικά αντικείμενα κακϊσ και Ενδεικτικά μακιματα και ϊρεσ για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2022-2023 
παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.  

ΠΙΝΑΚΑ 1.: Γνωςτικά Αντικείμενα που προκηρφςςονται με Ενδεικτικά Μαθήματα και Ϊρεσ ανά Γνωςτικό 
Αντικείμενο για το Ακαδ. Ζτοσ 2022-2023 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
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Αγγλικι Γλϊςςα 101ΓΤΤΚ Αγγλικι Σεχνικι Ορολογία  2   

Προγραμματιςμόσ 103EYYK Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό με C, C++   4 

Ψθφιακά 307ΕΤΤΚ 
Προθγμζνεσ Εφαρμογζσ Ψθφιακισ 

χεδίαςθσ 
  6 

Εκπαιδευτικι Σεχνολογία  305ΓΤΤΚ Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ 3   

Προγραμματιςμόσ Διεπαφισ 

Χριςτθ 
402ΕΤΤΚ Προγραμματιςμόσ Διεπαφισ Χριςτθ 2 1  

Αναγνϊριςθ Προτφπων 501ΕΤΤΚ Αναγνϊριςθ Προτφπων 2 1  

Σεχνθτι Νοθμοςφνθ 503ΕΤΤΚ Ειςαγωγι ςτθν Τπολογιςτικι Νοθμοςφνθ   6 

Ρομποτικι 706ΕΔΤΕ Νοιμονα Ρομπότ   4 

mailto:info@cs.ihu.gr
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Διαδικτυακόσ 

Προγραμματιςμόσ  
708ΕΔΕΕ Προγραμματιςμόσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ   4 

Λογικι και Λογικόσ 

Προγραμματιςμόσ 
803ΕΔΕΕ Λογικι και Λογικόσ Προγραμματιςμόσ 2  4 

χεδίαςθ Εκπαιδευτικοφ 

Ψθφιακοφ Τλικοφ 
808ΕΔΤΕ χεδίαςθ Εκπαιδευτικοφ Ψθφιακοφ Τλικοφ   4 

 
 
 
Περιγραφι τυπικϊν προςόντων: 

1. Επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, είτε 
υποψιφιοι διδάκτορεσ, είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο. 

2. Διδακτικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο 
3. Ερευνθτικι ι/και επαγγελματικι προχπθρεςία ςτο γνωςτικό αντικείμενο 
4. υνεκτιμϊμενα προςόντα: Προχπθρεςία ςτο Σμιμα 

 
 
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΛΗΨΗ 
  
Η επιλογι των υποψθφίων τθσ πρόςκλθςθσ κα γίνει από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, κατόπιν ειςιγθςθσ 
τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων. Η επιτροπι αξιολόγθςθσ κα ςυντάξει 
προςωρινό πίνακα αποκλειςκζντων και προςωρινό πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων. Ο προςωρινόσ 
πίνακασ αποκλειςκζντων και ο προςωρινόσ πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Σμιματοσ https://www.cs.ihu.gr.  
 
Κατά των προςωρινϊν πινάκων χωρεί ζνςταςθ, εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ 
ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ.  
 
Ο οριςτικόσ πίνακασ αξιολόγθςθσ (μετά και τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και τθν αντίςτοιχθ απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Σμιματοσ) κα αναρτθκεί επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. Ο/Η υποψιφιοσ/α που 
κατατάςςεται πρϊτοσ, κα είναι εκείνοσ/θ που κα κλθκεί να αναλάβει το διδακτικό ζργο. ε περίπτωςθ 
κωλφματοσ αυτοφ/ισ δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ των επόμενων υποψθφίων, ωσ τθν εξάντλθςθ τθσ 
ςειράσ κατάταξθσ. Εφόςον δεν υπάρχουν εμπρόκεςμεσ ενςτάςεισ, τότε μετά τθ λιξθ τθσ προβλεπόμενθσ 
προκεςμίασ ο προςωρινόσ πίνακασ αξιολόγθςθσ κακίςταται αυτόματα οριςτικόσ.  
 
Οι προςλιψεισ κα γίνουν με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ, όπωσ αυτζσ ζχουν 
διαμορφωκεί. Είναι πικανόν, το Πανεπιςτιμιο να μθν προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ ακαδθμαϊκϊν 
υποτρόφων ςε κάποια από τα γνωςτικά αντικείμενα του πίνακα, ι ςε οριςμζνα μακιματα, ι να μθν 
καλυφκοφν πλιρωσ όλεσ οι ϊρεσ του κάκε μακιματοσ, που ενδεικτικά αναφζρονται ςτον πίνακα.  
 
ημειϊνεται πωσ, το Πανεπιςτήμιο δηλϊνει ότι η διαδικαςία αξιολόγηςησ και επιλογήσ μπορεί να μην 
προχωρήςει, για λόγουσ που αφοροφν ςτην εςωτερική οργάνωςη και τον προγραμματιςμό του 
Σμήματοσ, όπωσ ενδεικτικά λόγω κάλυψθσ των αναγκϊν από ανανεϊςεισ ςυμβάςεων ι/και άλλθ κατθγορία 
προςωπικοφ ι/και άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, ενϊ θ λίςτα των αναφερόμενων ενδεικτικϊν μακθμάτων 
ανά γνωςτικό αντικείμενο μπορεί να τροποποιθκεί ανάλογα με τισ διδακτικζσ ανάγκεσ του Σμιματοσ. 

https://www.cs.ihu.gr/
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Ε. υμμόρφωςη ςτο Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) (E.E. 2016/679) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτθςθ και βιογραφικό ςθμείωμα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ, αποδζχονται τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που οι ίδιοι ςυμπλθρϊνουν ςτθν 
αίτθςι τουσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 
 
ε περίπτωςθ επιλογισ, ςυναινοφν ςτθ χριςθ των ςτοιχείων και αποςτολι τουσ ςτισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τθν αναρτθτζα ςτθ «Διαφγεια» απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθ ςφναψθ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ (κοπόσ επεξεργαςίασ: Νομικι Τποχρζωςθ). ε περίπτωςθ μθ επιλογισ οριςμζνου 
υποψθφίου, τα ςτοιχεία του ςτθ ςυνζχεια διαγράφονται εντόσ ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του 
Σμιματοσ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ Κωνςταντίνο 
Διαλεκτόπουλο (τθλ. 2510462147-341, fax: 2510462348, email info@cs.ihu.gr). 
 

     
 

    Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Πλθροφορικισ 
 
 
 
 

    Γεϊργιοσ Α. Παπακϊςτασ 
     Κακθγθτισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εςωτερική Διανομή με ηλεκτρονική αποςτολή:  

 Διοικοφςα Επιτροπι του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ  

 Κοςμθτεία χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν  

 Οικονομικι Τπθρεςία του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ  
 

mailto:info@cs.ihu.gr
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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) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

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

ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α) Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 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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ΠΡΟ: 

ΑΙΣΗΗ 

ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
ΧΟΛΗ  ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

 
ΕΠΩΝΤΜΟ:___________________________ 

Παρακαλϊ να με προςλάβετε ωσ Ακαδθμαϊκό  
Τπότροφο ςφμφωνα με τθν αρ. ___/___/___-7-2022 
προκιρυξθ για τα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα:    

ΟΝΟΜΑ:_____________________________ 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:__________________ 

 
1) ___________________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
2) ___________________________________________ 

 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ:__________________________ 

 
3) ___________________________________________ 

 
e-mail: _______________________________ 

 
υνθμμζνα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
1. ___________________________________________ 
 
2. ___________________________________________ 
 
3. ___________________________________________ 
 
4. ___________________________________________ 
 
5. ___________________________________________ 
 
6. ___________________________________________ 
 
7. ___________________________________________ 
 
8. ___________________________________________   

 
Ημερομθνία  _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΤΑ 

 
 
 

(υπογραφι) 
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