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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
12/25.07.2018 λαμβάνοντας υπόψιν:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ.432/1981, της ΚΥΑ679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β’ 826) που κυρώθηκε
με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του
Ν.3848/2010,
2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την
παρ.23 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν.3369/2005, που
διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την
παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚΑ΄195/06.09.2011) και επανήλθε σε
ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159),
3) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις»,
4) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Καταπολέμηση αιματοφάγων εντόμων μέσω της
τεχνολογίας NGS για μαζικό γονιδιωματικό και μεταγραφωμικό έλεγχο (INSEQT)» MIS
5030757, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της
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Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), και συγκεκριμένα από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ.
Ιωάννη Καρακασιλιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Βιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
και κωδικό έργου Κ.Ε: 82148, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, όπως αυτό
αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:
Σύντομη Περιγραφή του Έργου:
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ελέγχου των
αιματοφάγων εντόμων μέσω της τεχνολογίας NGS για έλεγχο γονιδιωματικό και μεταγραφωμικό,
με τρόπο που θα προσδώσει ιδιαίτερη προσθετική αξία για την αγροδιατροφή, καθώς θα έχει
χαμηλότερο κόστος προς όφελος των παραγωγών, αλλά και του ιδίου του κράτους.
Οι στόχοι του έργου είναι:
1) Η εφαρμογή της μεθόδου του NGS για τον ταχύτερο και πιο οικονομικό χαρακτηρισμό των
πληθυσμών σκνιπών και κουνουπιών μιας κτηνοτροφικής μονάδας
2) Η ποιοτική και οικονομοτεχνική σύγκριση της μεθόδου με την κλασσική ταξινομική μελέτη
3) Η επέκταση της μεθόδου NGS στην αναγνώριση επιλεγμένων παθογόνων
4) Η επέκταση της μεθόδου NGS την αμερόληπτη αναγνώριση παθογόνων
5) Η ανίχνευση γονιδίων ανθεκτικότητας απέναντι σε εντομοκτόνα σε ζωοφιλικές σκνίπες και
κουνούπια
6) Η εφαρμογή της μεθόδου στο πεδίο και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την εμφάνιση
Επιζωοτικών νοσημάτων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Π.Ε Έβρου, τα οποία μεταδίδονται με
σκνίπες και κουνούπια.
Αντικείμενα και Απαιτούμενα Προσόντατων θέσεων:
Μία (1) νέα θέση εργασίας – Προσωπικό POST DOC BIONIF (Νο. 4) για Μεταδιδάκτορα
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Αντικείμενο απασχόλησης:
Μοριακός έλεγχος παθογόνων που μεταδίδονται με φορείς και των φορέων τους με τη βοήθεια
υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης (Ενότητες Εργασιών ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ6)
Απαραίτητα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
-

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών

-

Δίπλωμα ΠΕ Βιολογίας ή Χημείας ή Μηχανικού ή Επιστήμης Υπολογιστών

-

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγμένος για τους άρρενες
υποψηφίους.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους με αντικείμενο ταυτόσημο ή συναφές με αυτό της
προς πλήρωση θέσης

-

Κριτήρια Αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Τυπικά και Ουσιαστικά Προσόντα

Α/Α

Μονάδες Βαθμολόγησης
Βαθμός

1

-

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μοριακή Βιολογία

Α) Άριστα:

10 μόρια

Β) Λίαν Καλώς: 8 μόρια
Γ) Καλώς:

6 μόρια

Βαθμός
2

- Δίπλωμα ΠΕ Βιολογίας ή Χημείας ή Μηχανικού ή
Επιστήμης Υπολογιστών

Α) Άριστα:

10 μόρια

Β) Λίαν Καλώς: 8 μόρια
Γ) Καλώς:

5μόρια

Επίπεδο C2 = 7μόρια
3

-

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επίπεδο C1 = 4μόρια
Επίπεδο Β2 = 2 μόρια

4

-

Συνέντευξη

Έως 3 μόρια
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Συνεκτιμώμενα προσόντα
5

-

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε

3 μόρια για κάθε έτος και μέχρι

αντικείμενο της υπολογιστικής βιολογίας/ιατρικής

3 έτη (Ανώτατη βαθμολογία 3
έτη*3 μόρια = 9 μόρια)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

39 μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι / υποψήφιοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τα ως άνω αναφερόμενα
«απαραίτητα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα», ενώ τα «συνεκτιμώμενα προσόντα» θα
συμβάλουν μόνο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του ενδιαφερόμενου.
Οι τρεις (3) πρώτοι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα απαραίτητα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με πίνακα κατάταξης δύναται, εάν κριθεί απαραίτητο, να κληθούν
σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων
του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, όπου θα
καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, η διάρκεια απασχόλησης, τα παραδοτέα και ο τρόπος
πληρωμής.
Εκτίμηση συνολικού κόστους: έως 1944,00€/μήνα συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών και άμεσων ή
έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν κατά
τη διάρκεια ισχύος της.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 08/07/2021 και για τριάντα (30) ανθρωπομήνες.

Η Πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(επισυνάπτεται).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
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3. Απλά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της υποψηφιότητας.
4. Έγγραφο εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας ή νόμιμης απαλλαγής τους (μόνο για
άρρενες ενδιαφερόμενους).
Επισημαίνεται ότι:

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής
σήμανσης) ή με ταχυμεταφορά, μέχρι 31-08-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Τηλ.: 2541079458
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :


Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 18300/02-08-2018

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται
από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης και ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Επί ποινή
απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν
σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματοςή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής)
δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή
του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999

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.

Η

συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος.
3.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με
ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης

4.

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

5.

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. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα
βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να
προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε
περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται,
απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.

6.

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων
που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα
πραγματοποιηθεί βάσει της βαθμολογίας άλλου/ων υποψηφίου/ων από τον πίνακα κατάταξης.
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8.

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

9.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
ανάθεσης

έργου

της

παρούσης

δεν

είναι

διαγωνιστική,

ενώ

η

τυχόν

επιλογή

αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων, συντάσσει το πρακτικό
αξιολόγησης με τον πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων Το
τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseisapasxolisis.
10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1
π.δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).
11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ
50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» όπως
αυτό ισχύει (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).
12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του
ενδιαφερομένου που αποδεικνύει μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο και
ακολούθως το μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου.
13. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους (Ν.4210/2013,αρ.7,παρ.1).
14. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ειδικού Λογαριασμού του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς
σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή
μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.
15. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Θράκης (http://www.rescom.duth.gr),

στην

ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://www.duth.gr), στον ιστότοπο του
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Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://www.career.duth.gr)
και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr).
16. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους
λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με
τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
17. Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας αποτελούν: Α. Για επαγγελματική
εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η
προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα:
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να
αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. Τα ανωτέρω ισχύουν
εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την
προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
18. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή
παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της, ο ΕΛΚΕ μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με
τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη, Τηλέφωνο επικοινωνίας +306973963948, e-mail:
ioakarak@med.duth.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

ΑΔΑ: 6ΔΒΑ46ΨΖΥ1-Λ39

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝΕΠΙΤΡΟΠΗΕΡΕΥΝΩΝΤΟΥΔ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ….…./………….……..)

ΕΠΩΝΥΜΟ

: .....................................................

ΟΝΟΜΑ

: ......................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ......................................................

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά,

......................................................
ΤΑΧ.ΚΩΔ.

: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: ...................................

(σταθ.&κιν)

: ...................................

E-MAIL

: ...................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

: ...................................

ΗΜΕΡ.ΕΚΔ.

: ...................................

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ

: ...................................

Ξάνθη

.................................2018

προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία
επιλογής.

Συνημμένα υποβάλλω:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

....................................
(υπογραφή)

