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Αθήνα, 13/3/2014 !

Πρόσκληση αρ. 2 !!
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για σύναψη Σύμβασης Έργου   
στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου  

«Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία 
της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος – 4ος αι. π.Χ.)» 

(SilCoinCy - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) 
!

To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει 
δύο (2) συνεργάτες, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να 
συνεργαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τα αργυρά νομίσματα των 
βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος – 4ος αι. 
π.Χ.)» (SilCoinCy - κωδικός Έργου: 3731 ) που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» που εντάσσεται στο 
πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η συνεργασία θα γίνει με 
σύναψη Σύμβασης Έργου. !
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 
22/3/2014 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kera@eie.gr είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Βασ. 
Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
Αρχαιότητας, με την ένδειξη: «Για το έργο SilCoinCy» και της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται 
(Θέση Ι ή Θέση ΙΙ) και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ευαγγελινή 
Μάρκου (emarkou@eie.gr), επιστημονική υπεύθυνη του έργου ή στη Γραμματεία του Τομέα 
(210.72.73.673). !
Τα καθήκοντα, τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα αναφέρονται στη συνέχεια. 
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!!
Θέση Ι: Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία, εμπλουτισμό και 
υποστήριξη διαδικτυακού τόπου  
!
Ειδικό αντικείμενο σύμβασης έργου: 
Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιστότοπου με 
αντικείμενο την ιστορία και τη νομισματική των κυπριακών βασιλείων των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων σε δυο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 
Στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες σε ό,τι αφορά 
τη σχεδίαση και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ως προς τη λειτουργικότητά του. Ο ιστότοπος θα 
πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εμφάνισή του 
ανεξαρτήτως της συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης (π.χ ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό 
τηλέφωνο, κ.λ.π.) με χρήση τεχνικών responsive web design. !
Ο ιστότοπος θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση πληροφοριών από μια νέα νομισματική βάση 
δεδομένων με φωτογραφικό υλικό και μια παλαιότερη βιβλιογραφική βάση δεδομένων, τα οποία 
είναι αντικείμενα της δεύτερης θέσης της παρούσας πρόσκλησης (Θέση ΙΙ). Ο ιστότοπος θα 
περιλαμβάνει επίσης κείμενα παρουσίασης σχετικά με το αντικείμενο του έργου, θεματικές 
παρουσιάσεις πτυχών της ιστορίας, αρχαιολογίας και νομισματικής της Κύπρου, ανακοινώσεις, 
ημερολόγιο δραστηριοτήτων, συνδέσμους ενδιαφέροντος κ.ά. 
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα αναλάβει τη σχεδίαση του δικτυακού τόπου, την υλοποίηση συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου μέσω διαδικτύου για τα κείμενα παρουσίασης, τις ανακοινώσεις και 
το λοιπό πληροφοριακό υλικό. Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα αναλάβει επίσης την εγκατάσταση του 
απαραίτητου λογισμικού (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, εξυπηρετητής web ανοιχτού 
κώδικα, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα), καθώς και την 
παραμετροποίηση τους σε διακομιστή που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Θα 
εγκαταστήσει το δικτυακό τόπο, και την αντίστοιχη νομισματική (νέα) και βιβλιογραφική 
(παλαιότερη) βάση δεδομένων σε αυτόν και θα αναλάβει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις στον διακομιστή με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου. Τέλος ο/
η συνεργάτης/ιδα θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα του/της υποδειχθεί στις 
λειτουργίες και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. !
Καθώς μέρος των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο θα προέρχονται από τη 
νέα νομισματική βάση δεδομένων που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο αντικειμένου της δεύτερης 
θέσης της παρούσας πρόσκλησης (Θέση ΙΙ), η μεθοδολογία και ο τρόπος ανάπτυξης του 
ιστοτόπου και του συστήματος διαχείρισής του, συνδέονται άρρηκτα με τις προδιαγραφές 
υλοποίησης της θέσης που αφορά στη δημιουργία και εμπλουτισμό της νομισματικής βάσης 
δεδομένων.  Συνεπώς ο/η συνεργάτης/ιδα θα πρέπει να διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου 
που τον/την αφορά ως προς την ανάγκη διασύνδεσής του με τη νέα νομισματική βάση 
δεδομένων. Συγκεκριμένα ο ιστότοπος και το σύστημα διαχείρισής του θα πρέπει να αποτελέσει 
μαζί με το σύστημα διαχείρισης της νομισματικής βάσης δεδομένων ένα ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης των πληροφοριών που αφορούν στο έργο και για το σκοπό αυτό η μεθοδολογία 
ανάπτυξης της βάσης δεδομένων και του συστήματος διαχείρισής της, θα πρέπει να βασιστεί σε 
τεχνικές που: 
α. Διασφαλίζουν ότι ο ιστότοπος δεν θα απαιτεί για τη λειτουργία του συγκεκριμένο σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Επίσης καθώς η αναθέτουσα αρχή δεν πρόκειται να προβεί 
σε προμήθεια άδειας χρήσης συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων η λύση που θα 
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προταθεί θα πρέπει να βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού 
κώδικα (open source). 

β. Διασφαλίζουν το διαχωρισμό της διεπαφής (user interface) του χρήστη από το μοντέλο της 
βάσης δεδομένων και τις λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. 

γ. Εξασφαλίζουν ότι μετά την παράδοση του ιστότοπου και του συστήματος διαχείρισης θα 
είναι εφικτή η κατανόηση και πιθανή επέκταση της λειτουργίας του από τρίτους. 

δ. Διασφαλίζουν ότι η λύση που θα υλοποιηθεί διασυνδέεται απρόσκοπτα με τη νέα 
νομισματική και την παλαιότερη βιβλιογραφική βάση δεδομένων. 

Για τους παραπάνω λόγους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η δυνατότητα από την πλευρά του/της 
συνεργάτη/ιδας ανάπτυξης του ιστοτόπου και του συστήματος διαχείρισης του με χρήση 
κάποιου καθιερωμένου web framework (π.χ. Django web framework) το οποίο: 
α. Δεν απαιτεί συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database agnostic) 
β. Bασίζεται στο πρότυπο ανάπτυξης Model View Controller (MVC) 
γ. Διαθέτει την απαραίτητη γνωσιακή βάση τεκμηρίωσης των λειτουργιών του. !

Απαραίτητα προσόντα: 
• Πτυχίο στην πληροφορική ή συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
• Αποδεδειγμένες γνώσεις προγραμματισμού και υλοποίησης αντίστοιχων έργων όπως 

προκύπτουν από τη σχετική εργασιακή εμπειρία !
Προαπαιτούμενη εμπειρία: 

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα υλοποίησης ιστοτόπων και 
ανάπτυξης σύγχρονων αντίστοιχων εφαρμογών διαδικτύου με χρήση web frameworks. 

• Εμπειρία σε εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού διακομιστών διαδικτύου. !
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

• Γνώση του web framework Django ή αντίστοιχων web frameworks 
• Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python 
• Διαχείριση / υλοποίηση βάσεων δεδομένων με συστήματα βάσεων δεδομένων ανοιχτού 

λογισμικού (MySQL, PostegreSQL) 
• Εγκατάσταση, διαχείριση – παραμετροποίηση λογισμικού διακομιστών (λειτουργικό 

σύστημα βασισμένο σε linux, apache ή nginx web server, mysql ή postgresql database 
server) !!

Θέση ΙΙ: Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία, εμπλουτισμό 
βάσης δεδομένων και ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
!
Ειδικό αντικείμενο σύμβασης έργου:  
Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νομισματικής βάσης 
δεδομένων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό σε δυο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 
Η νομισματική βάση δεδομένων θα προτείνει διαφορετικές δυνατότητες εισαγωγής δεδομένων 
και παρουσίασης αυτών και τμήμα αυτής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου 
στο διαδίκτυο.  
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα συνδέσει τη νέα νομισματική βάση δεδομένων με μια προϋπάρχουσα 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου SilCoinCy η οποία θα 
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παρέχει την δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης πληροφορίας (τόσο για νομίσματα όσο και για 
αρθρογραφία/βιβλιογραφία). 
Ειδικότερα ο/η συνεργάτης/ιδα θα σχεδιάσει την απαραίτητη δομή των πινάκων της 
νομισματικής βάσης δεδομένων (database schema) και θα αναπτύξει σύστημα διαχείρισης μέσω 
διαδικτύου, το οποίο θα επιτρέπει την ανά πάσα στιγμή επικαιροποίησή της. Ο/Η συνεργάτης/
ιδα, κατά τα πρώτα στάδια εκτέλεσης του έργου και έως ότου υλοποιηθεί η δικτυακή εφαρμογή 
διαχείρισης της βάσης δεδομένων, θα αναπτύξει εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή στην 
οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία του ερευνητικού έργου, τα οποία στη συνέχεια και μετά 
την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων θα μπορούν να εξαχθούν από 
την εφαρμογή που θα υλοποιηθεί και να εισαχθούν στη νομισματική βάση δεδομένων. Τέλος ο/η 
συνεργάτης/ιδα θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα του/της υποδειχθεί στις 
λειτουργίες και το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. !
Καθώς η νομισματική βάση δεδομένων θα τροφοδοτήσει το σημαντικότερο τμήμα του 
διαδικτυακού τόπου του ερευνητικού έργου, ο οποίος θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 
αντικειμένου της πρώτης θέσης της παρούσας πρόσκλησης (Θέση Ι), η μεθοδολογία και ο τρόπος 
ανάπτυξης της βάσης δεδομένων και του συστήματος διαχείρισή της, συνδέονται άρρηκτα με τις 
προδιαγραφές υλοποίησης της θέσης που αφορά στη δημιουργία και στον εμπλουτισμό του 
διαδικτυακού τόπου.  Συνεπώς ο/η συνεργάτης/ιδα θα πρέπει να διασφαλίσει την υλοποίηση του 
έργου που τον/την αφορά ως προς την ανάγκη ενσωμάτωσης της νομισματικής βάσης 
δεδομένων στον ιστότοπο. Συγκεκριμένα ο ιστότοπος και το σύστημα διαχείρισης του θα πρέπει 
να αποτελέσει μαζί με το σύστημα διαχείρισης της νομισματικής βάσης δεδομένων ένα ενιαίο 
σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών που αφορούν στο έργο, θα πρέπει να βασιστεί σε 
τεχνικές που: 
α. Διασφαλίζουν ότι  το σύστημα δεν θα απαιτεί για τη λειτουργία του συγκεκριμένο σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Επίσης καθώς η αναθέτουσα αρχή δεν πρόκειται να προβεί 
σε προμήθεια άδειας χρήσης συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων η λύση που θα 
προταθεί θα πρέπει να βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού 
κώδικα (open source). 

β. Διασφαλίζουν το διαχωρισμό της διεπαφής (user interface) του χρήστη από το μοντέλο της 
βάσης δεδομένων και τις λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. 

γ. Εξασφαλίζουν ότι μετά την παράδοση της βάσης δεδομένων και του συστήματος 
διαχείρισης θα είναι εφικτή η κατανόηση και πιθανή επέκταση της λειτουργίας του 
συστήματος από τρίτους. !

Για τους παραπάνω λόγους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η δυνατότητα από την πλευρά του 
συνεργάτη/ιδας ανάπτυξης του μοντέλου της βάσης δεδομένων και του συστήματος διαχείρισης 
της με χρήση κάποιου καθιερωμένου web framework (π.χ. Django web framework) το οποίο: 
α.  Δεν απαιτεί συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database agnostic) 
β.  Bασίζεται στο πρότυπο ανάπτυξης Model View Controller (MVC) 
γ.  Διαθέτει την απαραίτητη γνωσιακή βάση τεκμηρίωσης των λειτουργιών του. !

Απαραίτητα προσόντα: 
• Πτυχίο στην πληροφορική ή συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
• Αποδεδειγμένες γνώσεις προγραμματισμού και υλοποίησης αντίστοιχων έργων όπως 

προκύπτουν από τη σχετική εργασιακή εμπειρία !!
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Προαπαιτούμενη εμπειρία: 
• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου 

με χρήση web frameworks. !
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

• Συμμετοχή σε έργα έρευνας ή δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο 
• Γνώση του web framework Django ή αντίστοιχων web frameworks 
• Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python 
• Διαχείριση / υλοποίηση βάσεων δεδομένων με συστήματα βάσεων δεδομένων ανοιχτού 

λογισμικού (MySQL, PostegreSQL) 
• Γνώσεις αλγορίθμων αναζήτησης, εξόρυξης και διαχείρισης πληροφορίας. !!

Συμπληρωματικές πληροφορίες !!!
Διάρκεια:  
Η συνολική απασχόληση που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της κάθε σύμβασης δεν θα ξεπερνά τη 
διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου, ήτοι την 31/07/2015, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
τεχνικό παράρτημα του έργου.  !
Κατάταξη υποψηφίων: 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων 
απαιτούμενων προσόντων μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται 
στις ανωτέρω παραγράφους «Απαραίτητα προσόντα» και «Προαπαιτούμενη εμπειρία» και θα 
αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.  !
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  !
Θέση Ι 
1. Απαραίτητα προσόντα                     30% 
2. Προαπαιτούμενη Εμπειρία             40% 
3. Συμπληρωματικά προσόντα           30% 
Σύνολο:                                                     100% !!
Θέση ΙΙ 
1. Απαραίτητα προσόντα                     40% 
2. Προαπαιτούμενη Εμπειρία             30% 
3. Συμπληρωματικά προσόντα           30% 
Σύνολο:                                                     100% !
Διευκρινήσεις: 
Για την απόδειξη της συνάφειας της προϋπηρεσίας με τις απαιτήσεις της θέσης οι υποψήφιοι 
καλούνται εκτός του βιογραφικού τους σημειώματος να καταθέσουν περιληπτικό φάκελο 
αντίστοιχων έργων στα οποία έχουν εργαστεί, στον οποίο θα περιγράφεται το είδος του έργου 
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και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή του, καθώς και σύνδεσμο προς το 
έργο, στην περίπτωση που πρόκειται για δικτυακό τόπο ή εφαρμογή διαδικτύου.  !
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα που προσδιορίζονται 
στην παρούσα ανακοίνωση. Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί ποσοτικά και ποιοτικά ως προς τη 
διάρκειά της και τη συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Σε ό,τι αφορά τις 
σπουδές, θα αξιολογηθούν η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης και το επίπεδο των σπουδών. Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή 
υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των 
κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων.  
Εάν το θεωρήσει απαραίτητο, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλέσει τους επικρατέστερους 
υποψηφίους σε συνέντευξη. !
Επισημαίνεται ότι, για τους άνδρες υποψηφίους, απαραίτητη είναι είτε η εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων είτε, εναλλακτικά, η εξασφάλιση αναβολής για τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. !
Ανακοίνωση αποτελέσματος: 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει τον πίνακα κατάταξης 
των υποψηφίων και θα αναρτήσει απόσπασμα του πρακτικού επιλογής στον ιστότοπο του ΕΙΕ 
στο διαδίκτυο. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων από το φορέα. !
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της 
πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του 
αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163- 1/06.07.2012 
έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο 
πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των 
αρμοδίων δικαστηρίων. !
Ενστάσεις: 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενστάσεις μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής του πίνακα κατάταξης. Η ένσταση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Τομέα Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
Οι εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός δώδεκα (12) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. !!! !
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!
ΑΙΤΗΣΗ 
!
!
ΠΡΟΣ ΕΙΕ/ΙΙΕ 
!
Όνομα : …………………………………………………………………. 

Επώνυμο : ………………………………………………………………. 

Αριθμός Αστυνομική Ταυτότητας: …………………………………... 

Δ/νση : …………………………………………………………………... 

Τηλέφωνο : …………………………………………………………….. 

Ε-mail: …………………………………………………………………… 

!
Σας υποβάλλω αίτηση για τη θέση ……….. που περιγράφεται στην πρόσκληση αρ. 2 
!
Συνημμένα υποβάλλονται: 
1. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
2. περιληπτικός φάκελος έργων 
!
Τίτλοι σπουδών και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο 
βιογραφικό θα προσκομισθούν εφόσον ζητηθούν. 
!
!
!

Ημερομηνία: …./…../2014 !!!!!
Ο/η υποβάλλων/λουσα
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