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FP7 REGPOT Project: GREEN-AgriChains
Innovation Capacity Building by Strengthening
Expertise and Research in the Design, Planning and
Operations of Green Agrifood Supply Chains

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία Καινοτομικής
Δυναμικότητας με την Ενίσχυση της Εμπειρογνωμοσύνης και της Έρευνας στο Σχεδιασμό,
τον Προγραμματισμό και τις Λειτουργίες των Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Αγροτικών Προϊόντων», «Innovation Capacity Building by Strengthening Expertise and
Research in the Design, Planning, and Operations of Green Agrifood Supply Chains» που
χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επιστημονικά
υπεύθυνο τον κ. Ελευθέριο Θ. Ιακώβου, καθηγητή και Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής
Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε εννέα (9)
άτομα για χρονικό διάστημα τριάντα δύο (32) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του
εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 364.000 € (συμπεριλαμβανομένου και των
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (64.000€ – 1 άτομο)


Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων για δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας στον
αγροδιατροφικό τομέα



Ροή πληροφοριών στις εφοδιαστικές αλυσίδες



Ανάλυση στο «καλάθι αγοράς»



«Πράσινο Αποτύπωμα» στις αγροδιατροφικες αλυσίδες εφοδιασμού



Συμβατικές συμφωνίες προμήθειας και επιλογή προμηθευτών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (64.000€ – 1 άτομο)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμοκήπια



Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις



Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις



Αειφόρος γεωργία



Συστήματα εξαερισμού σε γεωργικές εγκαταστάσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (64.000€ – 1 άτομο)


Αειφόρος εφοδιαστική αλυσίδα



Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων



Προσαρμοστική διαχείριση για την κλιματική αλλαγή



Αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες



Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων



Υποστήριξη πολυκριτηριακών αποφάσεων



Κοινωνικά αποδεκτές παρεμβάσεις στην επεξεργασία αποβλήτων



Διοίκηση και διαχείριση έργων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (40.000€ – 1 άτομο)


Παραγωγή ενέργειας από οργανικά απόβλητα



Διαχείριση αποβλήτων



Αναερόβια χώνευση για παραγωγή μεθανίου



Αναερόβια χώνευση για παραγωγή βιοϋδρογόνου



Αναερόβια μικροβιολογία



Εμπειρία σε εργαλεία σχεδιασμού για τη γρήγορη αξιολόγηση και το σχεδιασμό
αντιδραστηρίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (36.000€ – 1 άτομο)


Τεχνικές μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων



Εταιρική κοινωνική ευθύνη



Πράσινο μάρκετινγκ



Συμπεριφορά των καταναλωτών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (36.000€ – 1 άτομο)


Κλιματική αλλαγή



Κλιματολογικά μοντέλα παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου



Ποιότητα του αέρα



Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση



Στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (24.000€ – 1 άτομο)


Τεχνολογίες πληροφορικής



Διαχείριση δεδομένων για τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων



Παρακολούθηση και καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας



Ιχνηλασιμότητα στις αγροδιατροφικές αλυσίδες εφοδιασμού



Συστήματα μέτρησης απόδοσης



e-Εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (18.000€ – 1 άτομο)


Διαχείριση στερεών αποβλήτων



Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας



Συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας



Οικονομική διάσταση στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων



Στρατηγικές λήψης αποφάσεων στην αξιοποίηση οργανικών προϊόντων



Ενεργειακή απόδοση από την αξιοποίηση βιομάζας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (18.000€ – 1 άτομο)


Ανάλυση Κύκλου Ζωής στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων



Μοντελοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων και των
προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και μετατροπής τους με βάση την αξιολόγηση των
συνεπαγόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων



Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης



Μοντελοποίηση της απόδοσης προηγμένων τεχνολογιών μετατροπής θερμικής
ενέργειας



Διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους επάρκεια στο αντικείμενο εξειδίκευσης
του έργου και θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό πεδίο.
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Ερευνητικό ιστορικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει την έρευνά τους σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 Ερευνητική υπεροχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ικανότητα τους στη
διαμόρφωση και διερεύνηση ζητημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος, μέσω εμπεριστατωμένων
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με βάση την εμπειρία τους σε ερευνητικά
προγράμματα για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
(Β)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην πρώτη σελίδα του οποίου θα πρέπει να σημειώνεται
ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος).
3. Το(3) συστατικές επιστολές.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στo
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ,
Κτίριο Δ, 7ος όροφος, Τ.Θ. 461, 54124 Θεσσαλονίκη, έως τις 21/01/2013 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
2310995969.

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……………………………....
Η Θέση Εργασίας για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον (να αναγραφεί και στην πρώτη σελίδα του
αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος σας):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία : ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

