
 

  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τη θέση «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης δράσης» 

για την υποστήριξη του Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση του Έργου «Καταγραφή και 

Ψηφιοποίηση των Ιερών Ναών και Μνημείων αρμοδιότητας της Ιεράς 

Μητρόπολης Σύρου» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση και 

τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»  

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ 

Aρ. Πρόσκλησης: 03/2022/ΚΕΑ 

Ημερομηνία δημοσίευσης:  Τρίτη 25/10/2022  

Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής αιτήσεων: 

Παρασκευή, 04/11/2022 και ώρα 15:00 

Χρηματοδότηση: 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020.  

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 

(ΠΔΕ) 

Πληροφορίες: 
Νικόλαος Χρυσίνης 

Τηλ: 2281082815 
Email: info@keaimsyrou.gr 

mailto:info@keaimsyrou.gr


 

2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 

«Καταγραφή και Ψηφιοποίηση των Ιερών Ναών και Μνημείων αρμοδιότητας της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΠΕ1.Π1) της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και 

δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093155, η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 

Αιγαίο)», με την με Α.Π. 3180/02.06.2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και 

ΤΣ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) στέλεχος με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου την υποστήριξη του ΚΕΑ στην εκπόνηση του  παραδοτέου του για διάστημα 8,00 

ανθρωπομηνών απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης αφορά στην πλήρωση της θέσης «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης 

δράσης». 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου συμμετέχει ως δικαιούχος στην πράξη «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και 
δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5093155 η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020». 

Τίτλος Πράξης: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς 
Μητρόπολης Σύρου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 

Άξονας προτεραιότητας: 03. Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

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: 3.5  Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό 
κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού. 

Πεδίο παρέμβασης: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Έναρξη Πράξης: 1.5.2021 

Λήξη Πράξης: 31.12.2023 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την ψηφιοποίηση, επεξεργασία, και 
επιστημονική τεκμηρίωση, των τεκμηρίων των συλλογών Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και της Ιεράς Μονής 
Θεοτόκου Τουρλιανής που χρονολογούνται από το 1830 και μετά.  

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ψηφιακών συλλογών. 
Θα αναπτυχθεί το ψηφιακό μουσείο και μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης του 
πολιτιστικού της αποθέματος που περιλαμβάνουν εικονικούς ξεναγούς, διαδραστικό χρονολόγιο, 
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εικονικές περιηγήσεις, Ψηφιακό πορτρέτο σημαντικών προσωπικοτήτων της ΙΜΣ, Ψηφιακό βιβλίο 
επισκεπτών, 5 διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές και ψηφιακές μουσειοσκευές. Για την ανάπτυξη 
των εφαρμογών θα υιοθετηθούν μέθοδοι και τεχνικές αποκριτικής (responsive) σχεδίασης για την 
προβολή περιεχομένου προσαρμόσιμη στη συσκευή και την ανάλυση οθόνης του χρήστη.  

Τέλος, θα παραχθούν ψηφιακές εκθέσεις με εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 
(virtual / augmented reality) στο υφιστάμενο Εκκλησιαστικό Μουσείο της ΙΜΣ και της Ιεράς Μονής 
Θετοτόκου Τουρλιανής.  

Για τη φιλοξενία των εφαρμογών του εικονικού μουσείου της ΙΜΣ και την ασφαλή αποθήκευση και 
διάθεση του ψηφιακού του υλικού θα χρησιμοποιηθεί το Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud). Το ΚΕΑ ΙΜ 
Σύρου θα διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής 
στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 
Έρευνας και Τεχνολογίας - Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού 
Περιεχομένου.  

Το έργο συνίσταται στην υλοποίηση τεσσάρων Υποέργων: 

Υποέργο Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός 

Υποέργο 1: Επιστημονική υποστήριξη 42.780,00€ 

Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση, Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Υλικού & 
Εργασίες ανάπτυξης Εικονικού Μουσείου και Ψηφιακών 
Εφαρμογών ΙΜΣ 

372.560,00€ 

Υποέργο 3: Δημοσιότητα 14.100,00€ 

Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 23.560,00€ 

Συνολικός Π/Υ της Πράξης 453.000,00€ 

Η μία (1) θέση έργου αφορά στην υποστήριξη του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου στην εκπόνηση του παραδοτέου 

ΠΕ1.Π1 του Υποέργου 1 και αφορά στη θέση «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης δράσης». 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά σε μία (1) θέση στελέχους με έδρα τη Σύρο και αντικείμενο που θα 

περιλαμβάνει την εκπόνηση του παραδοτέου ΠΕ1.Π1 του Υποέργου 1. Τα ενδεικτικά καθήκοντα του 
στελέχους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Παραδοτέο Τίτλος Ενδεικτικά καθήκοντα 
Π1 Ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα 

κειμήλια της συλλογής της ΙΜΣ 
 

ΠΕ.1.Π1 Μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων 

επιστημονικής επίβλεψης 

υλοποίησης δράσης 

• Επιστημονική επίβλεψη υλοποίησης της Πράξης 

• Επίβλεψη της επιλογής, καταγραφής και μελέτης 

του εκκλησιαστικού υλικού που θα επιλεγεί για την 

υλοποίηση της Πράξης 

• Προετοιμασία μηνιαίων αναφορών πεπραγμένων 

σχετικά με τις ανωτέρω εργασίες. 

Η απασχόληση του στελέχους στην έδρα του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου ή όπου αλλού απαιτηθεί, θα αποτυπώνεται 
σε μηνιαία φύλλα χρονοαπασχόλησης. 
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3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

• κάτοχος πτυχίου 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 σε συναφή αντικείμενα με την υλοποίηση της 

πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς 

Μητρόπολης Σύρου». 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 8,00 ανθρωπομηνών απασχόλησης 

από την υπογραφή της με ενδεχόμενο παράτασης, εφόσον παραταθεί η υλοποίηση της Πράξης. 

5. ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική αμοιβή του στελέχους θα είναι 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων και πάσης 
φύσεως κρατήσεων. Αναλυτικά, η αμοιβή του στελέχους διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Παραδοτέο Τίτλος 
Χρόνος 

απασχόλησης 
Συνολική αμοιβή (συμπ. όλων 
των εισφορών, φόρων κλπ.) 

ΠΕ1.Π1 
Μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων 

επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης 
δράσης 

8,00 α-μήνες 19.840,00€ 

 

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 
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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. 

✓ 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, 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 των βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν. Αρχικά θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις ως προς τα 

ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 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: 
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α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Εμπειρία από τη συμμετοχή στην υλοποίηση ή την 

παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με 
συναφές γνωστικό αντικείμενο 

10 μόρια για κάθε έτος 

απασχόλησης με μέγιστο τα 5 έτη 

εμπειρίας (έως 50 μόρια) 

2 

Προφορική συνέντευξη. Η συνέντευξη θα αφορά σε συζήτηση επί 
θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου 

(συγχρηματοδοτούμενα έργα, έργα ψηφιοποίησης θρησκευτικού 
υλικού και μνημείων). 

 

Έως 10 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 τη θέση «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης δράσης» 

για την υποστήριξη του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου στην υλοποίηση της Πράξης Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 03/2022/ΚΕΑ 
 

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στα γραφεία 
του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου, εντός των Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Βαφειαδάκη 2, Ερμούπολη, ΤΚ 84100, 
Σύρος. Υπεύθυνος παραλαβής των αιτήσεων είναι ο κ. Μανόλης Παπαμακάριος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
έως την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 15.00, 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 
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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).



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Υπόδειγμα αίτησης 
 
 
 
 

 

Α Ι Τ Η ΣΗ 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

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

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

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

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

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....................................……………… 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

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

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

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

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

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

 
e-mail:…………………………….……....… 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. 
εκδόσεως) 

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

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

Σύρος,............./ ...................... / 2022 

 

ΠΡΟΣ: ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ 

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1).....…………………………………………..………………………… 

2).....…………………………………………..………………………… 

3).....…………………………………………..………………………… 

4).....…………………………………………..………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

.....…………………………………………..…………………………… 

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

προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για την 
πλήρωση της θέσης «Στέλεχος επιστημονικής 
επίβλεψης υλοποίησης δράσης» για την 
υποστήριξη του Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση 
της Πράξης « Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου 
της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου». 

 
 

 
Ο αιτών / Η αιτούσα 

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

 
( υ π ο γ ρ α φ ή ) 


