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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την υποστήριξη του Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση της Πράξης 

«Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα 
από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς 

των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας 

και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

 
 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ 

Aρ. Πρόσκλησης: 1/2021 

Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 24/08/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 

 
 

Χρηματοδότηση: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

(ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Πληροφορίες: 

Νικόλαος Χρυσίνης 

Τηλ: 2281082815 

Email: info@keaimsyrou.gr 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη 
ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και 
Κύπρου», με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM», με κωδικό MIS 5048999, η οποία χρηματοδοτείται κατά 85% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη του έργου σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου την υποστήριξη του ΚΕΑ στην εκπόνηση των παραδοτέων. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου συμμετέχει με την πράξη (έργο) RE-CULT 
MAGNUM ως  Δικαιούχος 6 στο Πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. 

Τίτλος Πράξης: Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη 
στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, 
Κρήτης και Κύπρου 
Ακρωνύμιο: RE-CULT MAGNUM 

Επικεφαλής Εταίρος: Σωματείο Φιλοκαλία  

Άξονας προτεραιότητας: 3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Ειδικός Στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Διάρκεια του Προγράμματος: 24 μήνες 

Έναρξη: 01/07/2021 

Λήξη: 30/06/2023 

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του θρησκευτικού Τουρισμού, η προβολή 
και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών της Ελλάδας, της Κρήτης και της 
Κύπρου. Οι τρεις Εκκλησίες αξιοποιούν τα αποτελέσματα δύο προϋπαρχόντων έργων, Re-Cult και Ψηφιακό 
Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων, τα οποία αφορούν την μεθοδική ψηφιοποίηση και ανάδειξη της 
θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της θεσμοθέτησης του θρησκευτικού 
τουρισμού, καθώς και την αναπτυχθείσα μεθοδολογία, τεχνογνωσία και νέο εξοπλισμό. Οι τρεις Εκκλησίες 
επιδιώκουν την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών. Η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
του Θρησκευτικού Τουρισμού η οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς των δύο χωρών θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση υφιστάμενων μουσείων μέσω της δημιουργίας 
συνδεδεμένων ψηφιακών μουσείων, με την πρόκληση νέων ψηφιακών εμπειριών για τους επισκέπτες (Δύο 
μουσεία στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στο Βόρειο ή Νότιο Αιγαίο), καθώς και με την υλοποίηση της 
στρατηγικής branding. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 1.958.937,50€. 

Εταίροι Πράξης: Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από έξι (6) εταίρους από διαφορετικές χώρες μέλη της ΕΕ: 

 ΚΔ1: Σωματείο Φιλοκαλία (Επικεφαλής Εταίρος) (Κύπρος) 

 Δ2: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) 

 Δ3: Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Κύπρος) 

 Δ4: Εκκλησία της Ελλάδος (Ελλάδα) 

 Δ5: Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Ελλάδα) 

 Δ6: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Ελλάδα) 
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Η μία (1) θέση έργου αφορούν στην υποστήριξη του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση της Πράξης και στην 
εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων. 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά σε μία (1) θέση ατόμου με έδρα τη Σύρο και αντικείμενο που θα 
περιλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης και την εκπόνηση παραδοτέων. Τα ενδεικτικά καθήκοντα του 
στελέχους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Παραδοτέο Τίτλος Ενδεικτικά καθήκοντα 
ΠΕ 1 Διαχείριση και συντονισμός έργου  

 

1.6.3 

 

Τεχνικές Εκθέσεις 
Καταγραφή και προετοιμασία  αναφορών 
προόδου, τήρηση αρχείου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, υποβολή πάσης 
φύσεως δελτίων στο ΟΠΣ. 

 

1.6.5 

 

Τεχνικές Συναντήσεις 

Προετοιμασία για τη συμμετοχή στις τεχνικές 
συναντήσεις, συμβολή στην συγγραφή πρακτικών 
των συναντήσεων κλπ. 
Διοργάνωση τεχνικής συνάντησης στη Σύρο, 
προετοιμασία ημερήσιας διάταξης και 
πρόσκλησης, τήρηση και συγγραφή πρακτικών, 
προετοιμασία έκθεσης πεπραγμένων τεχνικής 
συνάντησης . 

ΠΕ 2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση  

2.6.2 Καμπάνια Επικοινωνίας Έργου Συμμετοχή στην καμπάνια ενημέρωσης για την 
προώθηση της πράξης. Προετοιμασία  και 
αποστολή περιεχομένου για την ιστοσελίδα 
του έργου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συγγραφή ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά 
φυλλάδια κλπ. 

2.6.4 Διεθνές Συνέδριο Συμμετοχή στην οργάνωση του διεθνές 
συνεδρίου στην Ελλάδα. Προετοιμασία 
προγράμματος συνεδρίου, πρόσκληση 
ομιλητών, συγγραφή και αποστολή 
ενημερωτικών δελτίο τύπου κλπ. 

Η απασχόληση των στελεχών στην έδρα του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου ή όπου αλλού απαιτηθεί θα αποτυπώνεται σε 
μηνιαία φύλλα χρονοαπασχόλησης. 

 
3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 

 κάτοχος πτυχίου οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

 καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (κατ’ ελάχιστο επιπέδου Β2) 

 γνώση χρήσης Η/Υ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη 
λήξη της Πράξης στις 30/06/2023 με ενδεχόμενο παράτασης, εφόσον παραταθεί η υλοποίηση της Πράξης. 
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5. ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική αμοιβή του στελέχους θα είναι 21.800,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων και πάσης φύσεως 
κρατήσεων. Αναλυτικά, η αμοιβή του στελέχους ανά παραδοτέο διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

 

6. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου ή όπου αλλού         
απαιτηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ή μέσω τηλεργασίας. 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά πρόσωπα για τα οποία 
ισχύουν τα κάτωθι: 

 Είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών- 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται 
επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια 
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
οικείας ειδικότητας. 

 Να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

 οι άρρενες ενδιαφερόμενοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές. 

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με δήλωση τους στην 
πρόταση υποψηφιότητας. 

 αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

 έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της 
καταληκτικής ημερομηνίας. 

 
8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

 Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 
“Προϋποθέσεις Συμμετοχής” της παρούσας πρόσκλησης. 

Παραδοτέο Τίτλος Χρόνος 
απασχόλησης Αμοιβή 

1.6.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 3,00 α-μήνες 6.000,00€ 

1.6.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 0,90 α-μήνες 1.800,00€ 

2.6.2 ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 2,80 α-μήνες 5.600,00€ 
2.6.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 4,20 α-μήνες 8.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών, φόρων κλπ) 21.800,00€ 
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 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

 Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στο βιογραφικό 
σημείωμα. 

 Τεκμήρια για την επαγγελματική προϋπηρεσία που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα 
(βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ένσημα κλπ.) 

 Τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 Τεκμήρια γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

 

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος, έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο 
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του. 

 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων και 
βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν. Αρχικά θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις ως προς τα ελάχιστα 
απαιτούμενα προσόντα, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 3 της παρούσας προσόντα. Οι αιτήσεις που 
πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα θα αξιολογηθούν συγκριτικά και η βαθμολογία τους θα 
διαμορφωθεί με βάση την ποιοτική αξιολόγηση και τα κριτήρια ως ακολούθως: 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1 

Πτυχίο οικονομικής σχολής τμήματος ΑΕΙ,ΤΕΙ ή κάτοχος 
ισότιμου  τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ 

 
100 βαθμοί 

 
2 

Εμπειρία από τη συμμετοχή στην υλοποίηση ή την 
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με 
παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο 

12 μόρια για κάθε έτος 
απασχόλησης με μέγιστο τα 5 έτη 

εμπειρίας (έως 60 μόρια) 
 

3 
Προφορική συνέντευξη. Η συνέντευξη θα αφορά σε συζήτηση 
επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου 
(συγχρηματοδοτούμενα έργα). 

 
Έως 40 μόρια 

 
10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου. 

Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση είναι ο κ. Νικόλαος 
Χρυσίνης, τηλ. Επικοινωνίας 2281082815 και e-mail: info@keaimsyrou.gr. 

 

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΚΕΑ ΙΜ 
Σύρου έχοντας εξωτερικά την επισήμανση “ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ “ 
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

 
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για 
την υποστήριξη του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου στην υλοποίηση της 

Πράξης RE – CULT MAGNUM 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 1/2021 
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Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην Αίθουσα 
Βιβλιοθήκης έναντι των γραφείων του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου, εντός των Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 
Βαφειαδάκη 2, Ερμούπολη, ΤΚ 84100, Σύρος. Υπεύθυνη παραλαβής των αιτήσεων είναι η κ. Μάρθα Κουκάκη. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη, 24 Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ. είτε επί τόπου ή ταχυδρομικά ή 
με ταχυμεταφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, 
το ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που 
θα αποσταλούν. 

 
 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. 
2. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που 
κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα/είσα στη βάση 
της συμβατικής ελευθερίας. 
3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και 
έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης 
του ΔΟΑΤΑΠ -ΔΙΚΑΤΣΑ. 
4. Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου 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. 
5. 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). 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ: 
Απασχόληση Προσωπικού (Παραδοτέα 1.6.3, 1.6.5, 2.6.2, 2.6.4) 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Υπόδειγμα αίτησης 
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Α Ι Τ Η ΣΗ 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................. 

ΟΝΟΜΑ:...................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:..............…............................. 

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………............................................. 

ΤΟΠΟΣΓΕΝΝΗΣΗΣ:....................................……………… 

....................................………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

....................................………………………………………. 

....................................……………………………….…… 

....................................……………………………………. 
 

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….............................………........ 
 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟΥ:..................………......... 
 

e-mail:…………………………….……....… 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. 
εκδόσεως) 

....................................……………………………………. 

....................................……………………………………. 

Σύρος,............./ ...................... / 2021 

 
ΠΡΟΣ: ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ 

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1).....…………………………………………..………………………… 

2).....…………………………………………..………………………… 

3).....…………………………………………..………………………… 

4).....…………………………………………..………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 
 
 

προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης για την υποστήριξη του 
Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση της Πράξης RE 
– CULT MAGNUM. 

 
 
 

 
Ο αιτών / Η αιτούσα 

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

 
( υ π ο γ ρ α φ ή ) 


