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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΚΠ 

 

Ημερομηνία:.................................................................................................................................. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ φυσικού προσώπου /ΕΠΩΝΥΜΙΑ Νομικού Προσώπου: ..................... 

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

Διεύθυνση:..................................................................................................................................... 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:............................................................................................................ 

Πρόσωπο Επικοινωνίας:....................................................................................................... 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail):..................................................................... 

Άλλα Στοιχεία: ........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Επισυνάπτονται: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία αφενός (i) βεβαιώνονται τα 

στοιχεία της προσωπικής κατάστασης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων στην Αίτηση Συμμετοχής. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι υπογεγραμμένη από το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, και αποστέλλεται σαρωμένη. Σε περίπτωση 

συνεργασίας θα προσκομιστεί νέα και πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση στα γραφεία του ΔΚΠ 

με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

2. Έχω σημειώσει την κατηγορία στην οποία ανήκω με επισήμανση του αντίστοιχου πεδίου: 

 

□   Επιθυμώ να μπω στο "Μητρώο Συνεργατών" ως επιστημονικός συνεργάτης για τη παροχή 

υπηρεσιών και επισυνάπτω πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Έχω τα απαραίτητα προσόντα τα 

οποία είναι: 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).  

2. Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet). 

3. Γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας. 
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      Επιθυμώ να μπω στο "Μητρώο Συνεργατών" ως συνεργάτης για την πραγματοποίηση 

μετακινήσεων και επισυνάπτω πλήρες προφίλ της εταιρείας μου.  

Επίσης επισυνάπτω ................................................................................................................. 

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

 

      Επιθυμώ να μπω στο "Μητρώο Συνεργατών" ως συνεργάτης για την προμήθεια 

αναλωσίμων γραφείου και αναλωσίμων υπολογιστών και επισυνάπτω πλήρες προφίλ της 

εταιρείας μου.  

Επίσης επισυνάπτω ................................................................................................................. 

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

 

     Επιθυμώ να μπω στο "Μητρώο Συνεργατών" ως συνεργάτης για την προμήθεια 

αναλωσίμων και εξοπλισμού του Χημικού Εργαστηρίου καθώς και υλικών και 

αντιδραστηρίων για τη συντήρηση - βαθμονόμηση τηλεμετρικών σταθμών και επισυνάπτω 

πλήρες προφίλ της εταιρείας μου.  

Επίσης επισυνάπτω ................................................................................................................. 

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

 

 

Τέλος, γνωρίζω ότι η χρήση του Μητρώου Συνεργατών θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που το 

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος χρειάζεται υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων και 

του σκοπού του, τόσο κατά τη συμμετοχή του σε διακρατικά και διασυνοριακά 

συγχρηματοδοτημένα προγράμματα, όσο και για κάθε άλλη ανάγκη που μπορεί να προκύψει. 

 

 

              Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα) 

 

 

 


