
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Για υποβολή πρότασης σύναψης  σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου) 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 
πλαίσια του έργου «Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο αυτοκινητοδρόμων- Environmental 
Highway Observatory» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»,  με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
κ. Γεώργιο Ζαλίδη, Καθηγητή Γεωπονίας Α.Π.Θ.  προτίθεται να αναθέσει  σε έντεκα (11)  άτομα 
μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η

 

 Οκτωβρίου 2013) και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη 
λήξη της,  με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 93138,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 

(Α) (1 Άτομο -Αμοιβή 9138,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην εκπόνηση οδηγού συνεργασίας και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας έργου (Δράση 
1.2)  και υποστήριξη διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργου (Δράση 1.3) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Έναν πτυχιούχο Οικονομικών ή  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών ή 
συναφούς με το αντικείμενο έργου   
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
 
 
 

Γραφείο: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

Μ.Προμηθειών  Ε.Ε. Α.Π.Θ. 
Καραστογιάννης Δημοσθένης 
2310-994082 
2310-200392 
Prosk@rc.auth.gr 
86064 

          Θεσσαλονίκη, 05 /03/2013 
          Αρ.Πρωτ.:  22020/2013 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



 
 
 
 
 
 
 
(Β) (1 Άτομο –Αμοιβή15000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακών εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και δικτύωσης  
(Δράση 3.1) και ειδικότερα στην ανάπτυξη συστήματος WEBIMS  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο πληροφορικής επιστήμης 
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε διαδραστικά πολυμέσα 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων WEBIMS σχετικών με το φυσικό περιβάλλον  
 
 
(Γ) (1 Άτομο –Αμοιβή 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακών εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και δικτύωσης  
(Δράση 3.1) και ειδικότερα στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο πολυτεχνείου  
Κάτοχο διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικό με την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Εμπειρία στη ανάπτυξη περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων και πολυεπίπεδων συστημάτων 
παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος  
 
(Δ) (1 Άτομο –Αμοιβή 11000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακών εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και δικτύωσης  
(Δράση 3.1) και ειδικότερα στη δημιουργία  ψηφιακών υποβάθρων ΒΔ με χρήση γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου  
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διαχείριση  περιβάλλοντος  
Γνώση ArcGIS (ArcMap, ArcInfo, ArcView), Erdas Imagine, 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Εμπειρία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών ψηφιακών υπόβαθρων με χρήση GIS & RS 
 
(Ε) (1 Άτομο –Αμοιβή 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών και κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης (Δράση 3.2) και ειδικότερα στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων παρακολούθησης και 
προσδιορισμού περιβαλλοντικών δεικτών 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο Γεωπονίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό στην οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
(ΣΤ) (1 Άτομο –Αμοιβή 6000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών και κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης (Δράση 3.2) και ειδικότερα περιβαλλοντικών δεικτών τηλεμετρίας σε υδάτινα 
σώματα 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο Γεωλογίας  
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών και σε συστήματα τηλεμετρικής παρακολούθησης 
περιβάλλοντος 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
(Ζ) (1 Άτομο –Αμοιβή 6600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Δράσης 3.5) και 
ειδικότερα στην ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων για 
έγκαιρη προειδοποίηση. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο πολυτεχνικής σχολής  
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
(Η) (1 Άτομο –Αμοιβή 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Δράσης 3.5) και 
ειδικότερα ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων πλατφόρμας συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο πολυτεχνικής σχολής με ειδίκευση στη χαρτογραφία 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων διαδικτυακών πλατφορμών 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
(Θ) (1 Άτομο –Αμοιβή 9400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Δράσης 3.5) και 
ειδικότερα στην ανάπτυξη συστήματος κανόνων και δεδομένων αναφοράς για συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης και υποστήριξη λήψης αποφάσεων 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχο  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή  συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη διαχείριση  περιβάλλοντος 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων κανόνων για δημιουργία δεδομένων αναφοράς σε συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης και υποστήριξη λήψης αποφάσεων 
Εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
(Ι ) (1 Άτομο –Αμοιβή 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Αφορά στην συλλογή δεδομένων παρακολούθησης (Δράση 4.1) και ειδικότερα στη διενέργεια 
χημικών αναλύσεων. 
Στη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων με χρήση αναλυτικών οργάνων υψηλής ακρίβειας (ion 
chromatograph, TOC analyzer, Atomic absorbsion),     
Βαθμονομήσεις και εκτίμηση ακρίβειας οργάνων μέτρησης πεδίου και σταθμών τηλεμετρίας με 
εργαστηριακές μετρήσεις.  
Ανάλυση και διασύνδεση αποτελεσμάτων με τη ρύπανση φυσικών πόρων που προκαλείται από τη 
λειτουργία αυτοκινητοδρόμων 
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πιλοτικής λειτουργίας δικτύου περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
αυτοκινητοδρόμων 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχος Χημικός  
Διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με το περιβάλλον και τη ρύπανση 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
Εμπειρία στη διενέργεια χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και στην τηλεμετρική  
περιβαλλοντική παρακολούθηση  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
(Ια) (1 Άτομο –Αμοιβή 8000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην συλλογή δεδομένων παρακολούθησης (Δράση 4.1) και ειδικότερα στη διενέργεια 
δειγματοληψιών και αναλύσεων πεδίου. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχιούχος  Βιολογίας 
Μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής 
Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη διενέργεια δειγματοληψιών και περιβαλλοντικών μετρήσεων πεδίου 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 
 
Σε περίπτωση παράτασης του έργου θα παραταθεί και η διάρκεια των συμβάσεων του 
επιστημονικού προσωπικού έως και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων.   
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες στο 
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και 
Γεωργικής Μηχανικής. Πέτρινο Κτήριο στο Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ (14χλμ 
Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας), 1ος

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον επιστημονικώς υπεύθυνο 
του προγράμματος Καθηγητή κ. Ζαλίδη.  

 όροφος  έως τις 15/3/2013  και ώρα 14.00 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με 
ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των 
φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.  

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν 
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά 
συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα 
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης. 

8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του 
προγράμματος 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες μέρες και 
ώρες στο τηλέφωνο 2310 991778 (κα Δανάη Παπαδοπούλου). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
 
 

 

    Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου 

Αντιπρύτανις 
 



 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 
 

 

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….…………………………………. 

 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….…. 

 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….… 

 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....…. 

 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….…. 

 

Διεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ……….. 

 

Διεύθυνση εργασίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:……….. 

 

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

 
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναγραφεί και στο εξωτερικό του φακέλου): 

 
 
 
 
                                                               Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                    των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  1. 
                                        2.  
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