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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (κωδ. ΟΠΣ5050812).  
 
Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων και ενίσχυσης 
της επαγγελματικής εμπειρίας για την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων εγγεγραμμένων ανέργων, και για την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας. Η Πράξη απευθύνεται σε 255 εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 
 
Το περιεχόμενο του Έργου συνίσταται στην υλοποίηση των εξής επιμέρους Υποέργων: 

o ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συντονισμός – Διαχείριση – Δημοσιότητα  
o ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εκπαιδευτικά Επιδόματα  
o ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συμβουλευτική - Κατάρτιση – Πιστοποίηση  

 
Η Πράξη υλοποιείται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και έχει διάρκεια 24 μήνες. Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑΕΠ0671. 
 
Η υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 γίνεται με ίδια μέσα του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως 
Σύρου, ενώ η υλοποίηση του Υποέργου 3 θα γίνει με ανάθεση σε ανάδοχο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  
 
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, περιλαμβάνονται οι δράσεις συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας της 
Πράξης. Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει επίσης ενέργειες προσέλκυσης, υποδοχής και επιλογής ωφελούμενων, 
ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, ενέργειες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (καταβολή 
εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους δικαιούχους), καθώς και τις διαδικασίες διενέργειας ανοικτού 
διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις δράσεις κατάρτισης και 
πιστοποίησης της πράξης.  
 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου λαμβάνοντας υπόψη:  

 Το Καταστατικό του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. 
 Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Την  με αριθμ. πρωτ 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β' 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».  

 Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης & Ελέγχου Έργων του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου 
που περιλαμβάνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. 
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 Την υπ’αρ. πρωτ. 3196/09-10-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης ΝΑΙΓ98, Α/Α ΟΠΣ 3926, ΑΔΑ: 7ΖΘΠ7ΛΞ-
ΧΝΖ) με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για την Υποβολή Προτάσεων Έργων (Πράξεων) από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 την με αριθμ. πρωτ. 1033/08-04-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ψ51Α7ΛΞ-ΓΘΛ) με τίτλο 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5050812στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020» 

 την με αριθμ. πρωτ. 17/29-05-2020 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Διαχείριση – 
Συντονισμός – Δημοσιότητα» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050812 

 Την από 12/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς 
Μητροπόλεως Σύρου για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης, 

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την επιλογή στελέχους, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες, στην ακόλουθη θέση: 
Α/Α Ειδικότητα Καθήκοντα / Αρμοδιότητες 

1 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Συντονισμός και διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών που 
απαιτούνται για την ορθή και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της 
Πράξης. 

 Οργάνωση, ενημέρωση και φύλαξη του αρχείου της Πράξης, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

 Συνεχής παρακολούθηση, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της 
αλληλογραφίας για την υλοποίηση της Πράξης. 

 Διοικητική υποστήριξη τυχόν ομάδων εργασίας που θα συγκροτηθούν για 
την υλοποίηση μίας μεμονωμένης Δράσης ή περισσοτέρων. 

 Διοικητική υποστήριξη των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης 
ανέργων, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων προγραμμάτων 
κατάρτισης, κατά τα στάδια της προετοιμασίας, διεξαγωγής, αξιοποίησης 
και διάχυσης. 

 Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιοποίησης, επιλογής, 
συμβασιοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των φυσικών και 
νομικών προσώπων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης. 

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Τα Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι 
κριτήρια αποκλεισμού (on-off). Τα Απαιτούμενα Προσόντα, τα Επιθυμητά Προσόντα και ο τρόπος μοριοδότησής 
τους προσδιορίζονται ως εξής: 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Οικονομικών, Θετικών ή Κοινωνικών Σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα: 
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 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης. Μέγιστη διάρκεια συναφούς 
επαγγελματικής εμπειρίας που μοριοδοτείται είναι τα πέντε (5) έτη, ήτοι 12 μόρια για κάθε έτος με μέγιστο 
τα 60 μόρια. 

 Προσωπική συνέντευξη (μέγιστο 40 μόρια) (Στην συνέντευξη θα αξιολογηθεί / προσμετρηθεί η επιστημονική 
κατάρτιση, η επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, προσωπικές και διοικητικές 
δεξιότητες) 

 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες με έναρξη την 02/08/2021 και λήξη την 31/05/2022 και 
αντιστοιχεί σε δέκα (10) μήνες πλήρους απασχόλησης. Η απασχόληση του στελέχους θα είναι πλήρης και 
αποκλειστική του συμβατικού χρόνου απασχόλησής του στο έργο και θα γίνεται στην έδρα του Εντολέα ή εξ 
αποστάσεως μέσω τηλεργασίας ή όπου αλλού απαιτηθεί, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας.   

Η απασχόληση του στελέχους θα βεβαιώνεται με την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων παραχθέντος έργου/ 
πεπραγμένων (αναφορά ενεργειών) και τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία θα πιστοποιούνται, είτε ολικά είτε κατά 
τμήματα, από τον Υπεύθυνο της Πράξης. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης και η συνολική αμοιβή των στελεχών για το περιγραφόμενο έργο και για το 
σύνολο της απασχόλησής τους αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

Διάρκεια σύμβασης, εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ και αμοιβή 

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης 
Έναρξη – λήξη 

σύμβασης 

Αμοιβή 
(συμπ. 

κρατήσεων) 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

10 μήνες πλήρους απασχόλησης (έναρξη 
σύμβασης) 

Από 02/08/2021 
έως 31/05/2022 10.000 € 

Το ανωτέρω ποσό στο συνολικό κόστος της δαπάνης περιλαμβάνει τις πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις (φόροι 
κ.λ.π), καθώς και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης και θα καταβάλλεται περιοδικά και 
απολογιστικά με την υποβολή Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης και των παραδοτέων που 
συνδέονται με τα καθήκοντα / αρμοδιότητες που ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης αναλαμβάνει.  

Το στέλεχος που θα επιλεγεί από το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας όπου θα 
αποτυπώνονται όλοι οι επιμέρους όροι της παρούσας. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 Δικαίωμα υποβολής Αίτησης συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, έως την ημερομηνία και ώρα λήξης 

της προθεσμίας.   
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  
 Ο Συνολικός αριθμός μορίων ανά υποψήφιο υπολογίζεται αθροιστικά από την μοριοδότηση των  

«Επιθυμητών προσόντων» και από τη διαδικασία της συνέντευξης.  
 Ο τρόπος μοριοδότησης των «Επιθυμητών προσόντων» των υποψηφίων αποτυπώνεται στο Άρθρο 3 της 

παρούσας. 
 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, που θα οριστεί με απόφαση του 

Δ.Σ. του ΚΕΑ ΙΜ Συρου. Μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής θα επιδιώξει 
να διερευνήσει τις Δεξιότητες διοίκησης, συνεργασίας και επικοινωνίας, την ικανότητα διαπροσωπικών 
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σχέσεων, τις ικανότητες παρουσίασης (presentation skills), διαπραγματεύσεων και επίλυσης 
προβλημάτων των υποψηφίων αλλά και το επίπεδο κατανόησης του αντικειμένου του έργου και του 
πεδίου εφαρμογής της Πράξης. 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγείται ο/η υποψήφιος/α με τα περισσότερα μόρια στο 
βαθμολογούμενο προσόν «Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία επιπλέον της 
απαιτούμενης». Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου. 
 Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από την 
Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων που θα συσταθεί για την παρούσα πρόσκληση με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΚΕΑ. 

 Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων που δεν διαθέτουν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» και 
απορρίπτει τις Αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα ή δεν συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, απορρίπτονται χωρίς να εξεταστούν.  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται: 

1. Να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας 
Πρόσκλησης) και  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή 
εμπειρία.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 
αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα. 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικώς στην έδρα του 
Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, μέχρι τις 23/07/2021 με συνημμένα τα παραπάνω 
έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης “Αναβάθμιση 
προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου” 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@keaimsyrou.gr . 

 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της 
παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ  
κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ο Β’ 

Πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης για την Πράξη 
“Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου” 

 

 
Σελίδα 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Προς: Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου  Ημερομηνία: …../….. /…….. 

Ταχ. Δ/νση :  

Ταχ. Κώδικας :  

Τηλέφωνο :  

Fax : 

Email :  

Θέμα: Αίτηση συμμετοχής ως ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στην Πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση 
προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”  

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτης στην υλοποίηση της  Πράξης.  

Θέση Ενδιαφέροντος: Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης  

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός   

Α. Δ. Ταυτότητας   

Ημερομηνία γέννησης  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οδός, αριθμός   

Ταχ. Κώδικας  

Δήμος μόνιμης κατοικίας   

Νομός   

Σταθερό τηλέφωνο   

Κινητό τηλέφωνο   

e-mail    

Συνημμένα υποβάλλονται: 

1.  

2.  

3.  

Ο/Η …………………………………………..  

                 (Υπογραφή) 

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου με 
αποκλειστικό σκοπό την Επιλογή προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της 
ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης για την Πράξη 
“Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου” 

 

 
Σελίδα 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα στοιχεία που αναγράφονται καθώς και οτιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα που καταθέτω στο 
πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής μου ως συνεργάτης στην Πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της 
ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν. 

(4) 

 

Ημερομηνία:           ….. /….. /  ……      

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


