
  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

  
................................... 

 Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
{συμπληρώνεται από το 

φορέα} 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Επωνυμία Φορέα:        

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία) 
 
1. Επώνυμο: 

  
2. Όνομα: 

   
3. Όν. πατέρα: 

   

 

4. Όν. μητέρας: 

  

5. Ημ/νία γέννησης: 

 

/ 

 

/ 

 

6. Φύλο: 

 

Α 

 

Γ 

 

 
7. Α.Δ.Τ.: 

 
8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, 
κοινότητα): 

    

(νομός): 

  

 
9. Οδός: 

     
10. Αριθ.: 

   
11. Τ.Κ.: 

  

 
12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 

  
13. Κινητό: 

  
14.e-mail: 

      

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
α/α 

 
α. ονομασία 

τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική 
μορφή) 

 
γ. ειδικότητα δ. έτος 

κτήσης 
ακέραιος δεκαδικός 

 
1. 

     

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ (ΤΥΧΟΝ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (π.χ. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνώση 
ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ) 

 
1. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 

 
4. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 

 

 
2. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 

 
5. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 

 

 
3. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 

 
6. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
 

 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

1. .................................................................................... 6. ..................................................................................... 
2. .................................................................................... 7. ..................................................................................... 
3. .................................................................................... 8. ..................................................................................... 

4. .................................................................................... 9. ..................................................................................... 
5. .................................................................................... 10. ..................................................................................... 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

2. Όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε 
επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

3. Ενημερώθηκα από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER και παρέχω 
τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 



ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER, συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία οικειοθελώς 
προσκομίζω στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης υποψηφιότητας κάλυψης θέσης εργασίας. Τα δεδομένα αυτά δύναται να 
επεξεργαστεί ο Φορέας κατά την αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής μου.  
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη 
νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
αυτά δηλώνονται από το υποκείμενο αυτών ή με τη συνδρομή του και θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. Το 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας 
και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολή του  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER από πρόσωπα που πληρούν τα 
εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER.  
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. 

 
 

 
Ημερομηνία:……………………………………………..                              Ο/Η υποψήφι……… 

 
 
 

                     Ονοματεπώνυμο:…………..………………………..………………….......                       {υπογραφή} 
 
 
 

 
  

  

 


