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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού 
και Προστασίας (ΕΛΚΕ ΟΑΣΠ) στo πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριµένου για 
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου µε τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη 
εργαλείων τεχνικού λογισµικού για την εφαρµογή συγχρόνων µεθόδων 
αντισεισµικής προστασίας σε υφιστάµενα κτήρια», (ΕΤΑΚ, κωδ. Έργου 4.009)», µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο για τον ΟΑΣΠ τον κ. Μορφίδη Κωνσταντίνο Εντεταλµένο 
Ερευνητή, το οποίο εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ» του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-20  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρία  (3)  άτοµα  για συνολικό    διάστηµα    
32  µηνών    και    µε    ανώτατο    συνολικό    προϋπολογισθέν    ποσό    233.120,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των νόµιµων κρατήσεων), µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 
 
Α.  Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος 

Αντικείµενο του Έργου:  
Η έρευνα και ανάπτυξη κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αναβάθµιση των 
υπολογιστικών εργαλείων τεχνικού λογισµικού ανάλυσης και σχεδιασµού κτιρίων. Πιο 
συγκεκριµένα: 
(α) Την υπολογιστική υλοποίηση προσοµοιωµάτων κτιριακών φορέων µε ελαστικά 
επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία πλάκας και όγκου, 
(β) Την υπολογιστική υλοποίηση προσοµοιωµάτων κτιριακών φορέων µε ελαστικά και µη 
ελαστικά επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία δίσκου, 
(γ) Την προγραµµατιστική υλοποίηση της µη γραµµικής δυναµικής ανάλυσης 
χρονοιστορίας κτιριακών φορέων (nonlinear time history analysis), 
(δ) Την επέκταση της µη γραµµικής στατικής ανάλυσης κτιριακών φορέων (pushover 
analysis). 
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Αναµενόµενα αποτελέσµατα:  
Ο υποψήφιος θα συµβάλει στην επιτυχή ανάπτυξη του κώδικα που θα δηµιουργηθεί από 
την ερευνητική οµάδα υλοποίησης του έργου, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο µε την 
διερεύνηση, τεκµηρίωση και κατανόηση των µεθόδων της βιβλιογραφίας επί των οποίων 
θα στηριχθεί ο κώδικας, όσο και µε την προγραµµατιστική υλοποίηση των µεθόδων αυτών 
σε επαγγελµατικό επίπεδο. 

Απαιτούµενα προσόντα - κριτήρια:  
(α) Πανεπιστηµιακό δίπλωµα πολιτικού µηχανικού µε ειδίκευση στις αριθµητικές µεθόδους, 
(β) ∆ιδακτορικό δίπλωµα πολιτικού µηχανικού µε ειδίκευση στις αριθµητικές µεθόδους, 
(γ) Πιστοποιηµένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερµανικής γλώσσας. 

Συνεκτιµώµενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:  

(α) Εµπειρία σε ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 2008, C/C++ και 
Python. 
(β) Ανάπτυξη και προγραµµατισµός αλγορίθµων γραµµικής και µη γραµµικής ανάλυσης 
κατασκευών µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. 
(γ) Εµπειρία στη χρήση και εφαρµογή σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών και 
κανονισµών αποτίµησης και ενίσχυσης κτιρίων έναντι σεισµικών διεγέρσεων (EN1998-1, 
EN1998-3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.).  
(δ) Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας 
προκήρυξης, 
(ε) Εµπειρία στην ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης κτιρίων µε ακαδηµαϊκά και 
επαγγελµατικά πακέτα λογισµικού µη γραµµικής ανάλυσης κατασκευών, 
(στ) Συµµετοχή στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύτηκαν σε Ελληνικά ή 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε κριτές, 
(ζ) Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων επεξεργασίας 
κειµένου, λογιστικών φύλλων και περιήγησης διαδικτύου (web browsers). 
(η) Συνέντευξη. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής στο ερευνητικό πρόγραµµα: 
Η συµµετοχή στο πρόγραµµα απαιτεί πλήρη απασχόληση στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΠ 
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Αντιστοιχούσα βαθµολογία προσόντων - κριτηρίων 

 Προσόν - Κριτήριο 
Μονάδες 

βαθµολόγησης 

1 
Εµπειρία ανάπτυξης κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 2008, C/C++ και 

Python 
70 

2 
Ανάπτυξη και προγραµµατισµός αλγορίθµων γραµµικής και µη γραµµικής ανάλυσης 

κατασκευών µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων 
70 

3 
Εµπειρία στη χρήση και εφαρµογή σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών και 
κανονισµών αποτίµησης και ενίσχυσης κτιρίων έναντι σεισµικών διεγέρσεων 

(EN1998-1, EN1998-3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 
30 

4 
Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας 

προκήρυξης 
70 

5 
Εµπειρία στην ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης κτιρίων µε ακαδηµαϊκά και 

επαγγελµατικά πακέτα λογισµικού µη γραµµικής ανάλυσης κατασκευών 
50 

6 
Συµµετοχή στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύτηκαν σε Ελληνικά ή 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε κριτές 
70 
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7 
Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων επεξεργασίας 

κειµένου, λογιστικών φύλλων και περιήγησης διαδικτύου (web browsers) 
20 

8 Συνέντευξη 70 

• Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούµενα ή συνεκτιµώµενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του έργου. 

• Οι ενδιαφερόµενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. τα ελάχιστα 
απαιτούµενα προσόντα) θα κληθούν  σε  συνέντευξη.  Οι  προτάσεις  των  ενδιαφερόµενων  
που  δεν  προσέρχονται  στη  συνέντευξη  κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται. 

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 01/12/2018 έως 31/07/2021 (διάρκεια 32 µήνες) 

Αµοιβή έργου: 94.240,0€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των νόµιµων κρατήσεων) 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

1. Υποβολή Πρότασης – ∆ήλωσης (επισυνάπτεται)  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα 
προσόντα για την θέση. 

3. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης των τυπικών και επιθυµητών προσόντων: 
(α) Αντίγραφο διπλώµατος πολιτικού µηχανικού. 
(β) Αντίγραφο του ∆ιδακτορικού διπλώµατος (και οποιουδήποτε άλλου 
µεταπτυχιακού τίτλου). 
(γ) Αντίγραφα των περιλήψεων των δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών σε 
Ελληνικά ή διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια. 
(δ) Βεβαιώσεις συµµετοχής στα συναφή ερευνητικά προγράµµατα. 
(ε) Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας. 
(στ) Τίτλοι σπουδών αγγλικής και γερµανικής γλώσσας. 
(ζ) Περίληψη των προπτυχιακών, των µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών και 
της διδακτορικής διατριβής. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύουν την υποβολή της πρότασης-δήλωσης και θα 
κατατεθούν ψηφιοποιηµένα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (διεύθυνση rc@itsak.gr και 
µε θέµα «Προκήρυξη Θέσης Σύµβασης Έργου Ε.Τ.Α.Κ. – Θέση Α») στην επίσηµη τους 
µορφή εντός ενός συµπιεσµένου ηλεκτρονικού φακέλου που θα περιέχει το σύνολο των 
στοιχείων αυτών και θα φέρει ως όνοµα το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου. Αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές µέχρι τις 17.00 της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2018. Ο ΟΑΣΠ διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει και την έγγραφη υποβολή όποιων επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων 
κρίνει ότι απαιτούνται για την ορθότερη αξιολόγηση των υποψηφίων 
 
Β. ∆ύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης: 

Αντικείµενο του Έργου:  
Η έρευνα και ανάπτυξη κώδικα για την αναβάθµιση των υπολογιστικών εργαλείων τεχνικού 
λογισµικού ανάλυσης και σχεδιασµού κτιρίων. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να συµβάλει 
στην ανάπτυξη κώδικα για: 
(α) Την υπολογιστική υλοποίηση προσοµοιωµάτων κτιριακών φορέων µε ελαστικά 
επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία πλάκας και όγκου, 
(β) Την υπολογιστική υλοποίηση προσοµοιωµάτων κτιριακών φορέων µε ελαστικά και µη 
ελαστικά επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία δίσκου, 
(γ) Την προγραµµατιστική υλοποίηση της µη γραµµικής δυναµικής ανάλυσης 
χρονοιστορίας κτιριακών φορέων (nonlinear time history analysis), 
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(δ) Την επέκταση της µη γραµµικής στατικής ανάλυσης κτιριακών φορέων (pushover 
analysis). 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα:  
Οι υποψήφιοι θα συµβάλουν στην επιτυχή ανάπτυξη του κώδικα που θα δηµιουργηθεί από 
την ερευνητική οµάδα υλοποίησης του έργου, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο µε την 
διερεύνηση, τεκµηρίωση και κατανόηση των µεθόδων της βιβλιογραφίας επί των οποίων 
θα στηριχθεί ο κώδικας, όσο και µε την προγραµµατιστική υλοποίηση των µεθόδων αυτών 
σε επαγγελµατικό επίπεδο. 

Απαιτούµενα προσόντα - κριτήρια:  
(α) ∆ίπλωµα πολιτικού µηχανικού µε ειδίκευση τοµέα επιστήµης των κατασκευών,  
(β) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στο αντικείµενο της αντισεισµικής µηχανικής και της 
αριθµητικής ανάλυσης των κατασκευών, 
(γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Συνεκτιµώµενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:  
(α) Εµπειρία σε ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 2008 και Python. 
(β) Εξοικείωση στη χρήση και εφαρµογή σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών και 
κανονισµών αποτίµησης και ενίσχυσης κτιρίων έναντι σεισµικών διεγέρσεων (EN1998-1, 
EN1998-3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 
(γ) Εµπειρία στην ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης κτιρίων µε ακαδηµαϊκά και 
επαγγελµατικά πακέτα λογισµικού µη γραµµικής ανάλυσης κατασκευών. 
(δ) Συµµετοχή στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύτηκαν σε Ελληνικά ή 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε κριτές. 
(ε) Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων επεξεργασίας 
κειµένου, λογιστικών φύλλων και περιήγησης διαδικτύου (web browsers). 

Προϋποθέσεις συµµετοχής στο ερευνητικό πρόγραµµα: 
Η συµµετοχή στο πρόγραµµα απαιτεί πλήρη απασχόληση και εποµένως την πενθήµερη 
και οκτάωρη εργασία στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΠ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Αντιστοιχούσα βαθµολογία προσόντων - κριτηρίων 

 Προσόν - Κριτήριο 
Μονάδες 

βαθµολόγησης 

1 
Εµπειρία σε ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 2008 και 

Python 
80 

2 
Εξοικείωση στη χρήση και εφαρµογή σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών και 
κανονισµών αποτίµησης και ενίσχυσης κτιρίων έναντι σεισµικών διεγέρσεων 

(EN1998-1, EN1998-3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 
50 

3 
Συµµετοχή στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύτηκαν σε Ελληνικά ή 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε κριτές. 
80 

4 
Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων επεξεργασίας 

κειµένου, λογιστικών φύλλων και περιήγησης διαδικτύου (web browsers). 
20 

5 Συνέντευξη 80 

• Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούµενα ή συνεκτιµώµενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του έργου. 

• Οι ενδιαφερόµενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. τα ελάχιστα 
απαιτούµενα προσόντα) θα κληθούν  σε  συνέντευξη.  Οι  προτάσεις  των  ενδιαφερόµενων  
που  δεν  προσέρχονται  στη  συνέντευξη  κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται. 
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Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου:  01/12/2018 έως 31/07/2021 (διάρκεια 32 µήνες) 

Αµοιβή έργου:  69.440,0€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των νόµιµων κρατήσεων) 
 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

1. Υποβολή Πρότασης – ∆ήλωσης (επισυνάπτεται)   
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα 

προσόντα για τη θέση. 
3. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης των τυπικών και απαραίτητων προσόντων: 

(α) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος πολιτικού µηχανικού και αντίγραφο 
αναλυτικής βαθµολογίας απ’ όπου θα προκύπτει η ειδίκευση στον τοµέα επιστήµης 
των κατασκευών. 
(β) Επικυρωµένο επίσηµο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης 
(απλές βεβαιώσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράµµατος δεν γίνονται 
δεκτές). 
(γ) Αντίγραφα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών σε Ελληνικά ή διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε τα οποία τεκµηριώνεται η δυνατότητα του 
υποψηφίου να συµµετέχει σε εργασίες µε ερευνητική κατεύθυνση. 
(δ) Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας. 
(ε) Περίληψη των προπτυχιακών και των µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών 
από τις οποίες θα προκύπτει η συνάφεια του επιστηµονικού αντικειµένου των 
υποψηφίων µε το αντικείµενο του προγράµµατος. 

4. Συστατικές επιστολές οι οποίες θα βεβαιώνουν την ικανότητα των υποψηφίων να 
µετέχουν επιτυχώς σε έργα αυξηµένης επιστηµονικής στάθµης µε αντικείµενο την 
αριθµητική ανάλυση κατασκευών και την αντισεισµική µηχανική. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύουν την υποβολή της πρότασης-δήλωσης και θα 
κατατεθούν ψηφιοποιηµένα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (διεύθυνση rc@itsak.gr 
και µε θέµα «Προκήρυξη Θέσης Σύµβασης Έργου Ε.Τ.Α.Κ. – Θέση Β») στην επίσηµη 
τους µορφή εντός ενός συµπιεσµένου ηλεκτρονικού φακέλου που θα περιέχει το 
σύνολο των στοιχείων αυτών και θα φέρει ως όνοµα το ονοµατεπώνυµο του 
υποψηφίου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι τις 17.00 της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 
2018. Ο ΟΑΣΠ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και την έγγραφη υποβολή όποιων 
επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων κρίνει ότι απαιτούνται για την ορθότερη αξιολόγηση 
των υποψηφίων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

• Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή 
επιτροπή αξιολόγησης. 

• Ο Υποψήφιος που επιθυµεί να υποβάλει ένσταση σχετικά µε το αποτέλεσµα (απόφαση 
αποδοχής αποτελεσµάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε µε φυσική παρουσία είτε 
ταχυδροµικά) στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ (Τέρµα ∆ασυλλίου 
Ελαιώνες, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 555 35) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από 
την εποµένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΣΠ (http://www.itsak.gr). Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενηµερώνεται για την 
ανάρτηση των αποτελεσµάτων από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.itsak.gr/news/. 

 
 
 
 

• Από τις προτάσεις 
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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. 

• Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν µέχρι την 
οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση   ταχυδροµικής   αποστολής   ή   
αποστολής   µε   ταχυµεταφορά   το   εµπρόθεσµο   κρίνεται   µε   βάση   την 
αναφερόµενη  στο  φάκελο  αποστολής  ηµεροµηνία,  µε  την  προϋπόθεση  ότι  θα  
παραληφθεί  από  τον  ΕΛΚΕ  ΟΑΣΠ  το αργότερο  µέχρι  την  ανακοίνωση  των  
αποτελεσµάτων  της  παρούσας.  Ο  ΕΛΚΕ  ΟΑΣΠ  ουδεµία  ευθύνη  φέρει  για  το 
περιεχόµενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν. 

• Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προτάσεων. 

• Υποβληθείσα  πρόταση,  η  οποία  δεν  πληροί  τα  απαιτούµενα  προσόντα  της  
πρόσκλησης,  δε  βαθµολογείται  και απορρίπτεται. 

• 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 στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και σύµφωνα µε το συνταγµένο πίνακα κατάταξης. 

• Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό εφαρµογής 
του προγράµµατος. 

• Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 
Π∆ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων  του  Π∆  50/2001  Καθορισµός  προσόντων  
διορισµού  σε  θέσεις  φορέων  του  δηµόσιου  τοµέα  όπως  αυτό ισχύει»  (ΦΕΚ  
185/3.8.2007/τ.Α’),  σε  συνδυασµό  µε  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.1  του  άρθρου  
1Π∆  116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π∆ 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’). 
 

   
Ο Υπεύθυνος της Γραµµατείας 

του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 
   

 
 
 

  Ε. Τσιράς 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ∆ΗΛΩΣΗΣ* 

(µε όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 

 
Επώνυµο:…………………………………..……   Όνοµα: ………………….…………………………… 

Πτυχίο (ή ∆ίπλωµα:) ….…….……………...……Τελικός βαθµός (αριθµητικά, µε 2 δεκαδικά): ……. 

Έτος γέννησης: …….. Τόπος γέννησης: ……….……..…..…… Νοµός: …………….…………..…… 

Όνοµα και επώνυµο του πατέρα: ………………………………………………………………….……… 

Όνοµα και επώνυµο της µητέρας: …………………………………………….…………..………………. 

∆ιεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ……………… Αρ: ….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…… Τηλ.: ………..  

Κινητό τηλ : …………… e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση τα εξής: 

1. Ο αριθµός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 

2. Ο/οι  κωδικός/οι  του/των αντικειµένου/ων  έργου που επιθυµείτε να συµµετάσχετε (Α ή Β) 
(Για συµµετοχή σε περισσότερα του ενός αντικείµενα απαιτείται ξεχωριστή πρόταση φακέλου 
υποψηφιότητας) 

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Ηµεροµηνία :     /  /   
 
 
Συνηµµένα υποβάλλω :   
1. 
2. 
…… 
 

*Η ελλιπής συµπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 
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