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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( ΙΚΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
---

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
(ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 –16» 1

ΠΡΟΣ2

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ –ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41

14234, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (συμπληρώνεται μόνο μία από τις οριζόμενες στην οικεία προκήρυξη) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου……………………………………………………………………………….……………….……………………………

Όνομα πατέρα …………………………………………Όνομα μητέρας…………………..…………………..………….……………………………

Ημερομηνία Γέννησης…………..……... Ιθαγένεια: ………………………….……Εθνικότητα:……………………………………………...

ΑΦΜ………………………………… Δ.Ο.Υ………………………………………………………………………………………………………………………

Ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα ………………………………………………………€ (τελευταίου φορολογικού έτους )

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου (σε ισχύ) ……………………..…………………….…………………………………………………. 

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος Έγγαμος

Διεύθυνση Κατοικίας…………………………………………………………………………………………………………...……………………………

Πόλη …………………….……….Τ.Κ……………………. Χώρα……………………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνα επικοινωνίας: σταθερό ………………………….………Κινητό……………………………………………………………………..

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου………………………..……………………………………….……………………………………….

Στρατολογική κατάσταση:     (για τους άνδρες υποψηφίους)        

Εκπλήρωση  Απαλλαγή  Αναβολή             

1 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στην οικεία προκήρυξη.
2 Η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την 
ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ίδρυμα και Τμήμα αποφοίτησης……………………………………….....…………....…………….......…………………………………………

Βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)……………………………….……..…………………………………………….

Αριθμός Πράξης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ Βαθμολογική Αντιστοιχία (για πτυχία αλλοδαπής):……………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Ελληνικό ερευνητικό κέντρο:………………………………………………………….

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

Ημ/νία έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας:………………………………………………………………………………………………………

Προβλεπόμενη ημ/νία περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας: ……………………….……..........................................

Επιβλέπων/ουσα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ B2) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες)

Τίτλος Πιστοποιητικού……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Φορέας και έτος Απόκτησης………………………………………..........……………………….......……………………………………………..

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ3 

(Υποχρεωτική προσκόμιση αντιγράφου, όπου δημοσιεύτηκε)

Τίτλος διδακτορικής διατριβής……………………….....…………....…………….......………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης:…………………………………………………………………………………………..………………..

Βαθμός αναγόρευσης διδάκτορα: ……………………………………….………………………………………..........................

 Αριθμός Πράξης ΔΟΑΤΑΠ/ βαθμολογική αντιστοιχία:…………………………………………………………………………………………..

 Ημερομηνία αναγόρευσης/ επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής:……………………………….......................

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:…………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Η συμπλήρωση και η κατάθεση δύο δημοσιεύσεων με άμεση συνάφεια στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής 

είναι υποχρεωτική.

Τίτλος Δημοσίευσης:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):………………………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..……………………………………………..

Τίτλος Δημοσίευσης:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):………………………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..……………………………………………..

 

Τίτλος Δημοσίευσης:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):………………………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..……………………………………………..

Τίτλος Δημοσίευσης:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):………………………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..……………………………………………..

Τίτλος Δημοσίευσης:…………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):…………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..…………………………………

Τίτλος Δημοσίευσης:…………………………………………………………………………………………………………………………….

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

3 Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI



Σελίδα 4

Τίτλος Ελληνικού ή Διεθνούς περιοδικού (με κριτές):…………………………………………………………………………..

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

Πιο πρόσφατος δείκτης απήχησης περιοδικού: ………………………………………………..…………………………………

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ  Ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ4

(απαραίτητη η προσκόμισή τους εφόσον διατίθενται)

Τίτλος ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου:……………………………………………………………………………………………..

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

Τίτλος Ανακοίνωσης:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Τίτλος ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου:……………………………………………………………………………………………..

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

Τίτλος Ανακοίνωσης:……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Τίτλος ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου:……………………………………………………………………………………………..

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

Τίτλος Ανακοίνωσης:…………………………………………………………………………………………………………………………….

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ5

(απαραίτητη η προσκόμισή τους εφόσον διατίθενται)

Τίτλος διαγωνισμού:……………………………..……………………………………………………………………………………………..

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

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

Σειρά κατάταξης (1ο, 2ο 3ο βραβείο, εύφημος μνεία)..…………………………………………………………………………

Τίτλος διαγωνισμού:……………………………..……………………………………………………………………………………………..

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

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

Σειρά κατάταξης (1ο, 2ο 3ο βραβείο, εύφημος μνεία)..………………………………………………………………………….

Τίτλος διαγωνισμού:……………………………..…………………………………………………………………………………………………………….

4 Πρώτος, δεύτερος κλπ ομιλητής.
5 Ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου. Θα πρέπει να αναφερθούν /κατατεθούν μόνο βραβεία/ 
διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε επιστημονικούς διαγωνισμούς. Βραβεία λόγω επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα 
του Ι.Κ.Υ., δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς κ.α. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

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

Σειρά κατάταξης (1ο, 2ο 3ο βραβείο, εύφημος μνεία)..…………………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΩΣ 2000 ΛΕΞΕΙΣ) 6

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

Συνοδευτικά υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

6 Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) 
Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) 
Χρονοδιάγραμμα, (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό 
των λέξεων).
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1. Αντίγραφο αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
2. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι7, με αναγραφή του τελικού βαθμού.
3. Τίτλο αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής με βαθμό 

ΑΡΙΣΤΑ8. 
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης (επίπεδο Β2) αγγλικής γλώσσας.
5. Τρεις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές.
6. Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα 

από την οποία να προκύπτει ότι  εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα με έναρξη εντός του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, το θέμα αυτής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και  προβλεπόμενης  
περάτωσής της. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να 
είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου 2016.

7. Βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα ότι το θέμα της εμπίπτει στην εξειδίκευση που 
έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου.

8. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής 
κατάταξης, οι υποψήφιοι  θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι 
η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.

9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
10. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass9 στην Ελληνική γλώσσα.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι από την υπογραφή της σύμβασης ΙΚΥ – Υποτρόφου ο υποψήφιος 

δεν θα χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν θα  εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή  ιδιωτικό φορέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

12. Τουλάχιστον δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1Ο, 2Ο  κ.λπ. όνομα) και με 
άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος  θα πρέπει  να 
αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης του περιοδικού στο οποίο έχει 
γίνει η δημοσίευση.

13. Έως τέσσερις (εκτός των δύο υποχρεωτικών) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης του 
περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση.

14. Έως τρεις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια. 
15. Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία). 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(με όλες τις συνέπειες περί ψευδούς δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Δεν λαμβάνω ή δεν έχω λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα. 
2. Δεν υποβάλλω άλλη αίτηση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.
3. Όλα τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου είναι αληθή και πλήρη
   
 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

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

          (υπογραφή)                                                                                                                       (υπογραφή)

7 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ 
Τμήμα). 
8 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως βεβαίωση ισοτιμίας  και βαθμολογικής 
αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Σε περίπτωση μη αναγραφής βαθμολογικής αντιστοιχίας θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος 
φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97).
9 http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
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Σελίδα 7

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

        ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
(Συμπληρώνεται από το ΙΚΥ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΙΚΥ: 

ΑΠΟΦΑΣΗ επιλεξιμότητας   ΝΑΙ   ΟΧΙ

Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας της αίτησης καταγράψτε τους λόγους απόρριψης:

Ο/ η κάτωθι υπογεγραμμένος/ η δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων με κανένα από τα 
άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση για υποτροφία στο πλαίσιο των Υποτροφιών Αριστείας ΙΚΥ για εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens ακαδ. έτους 2015/16.

Βεβαιώνω ότι εάν αντιληφθώ την ύπαρξη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων κάθε μορφής κατά τη διάρκεια της 
άσκησης των καθηκόντων μου σε σχέση με τις αιτήσεις  θα ενημερώσω άμεσα την Υπηρεσία του ΙΚΥ και θα απέχω 
από κάθε περαιτέρω δραστηριότητα σε σχέση με την ανωτέρω διαδικασία επιλογής των αιτήσεων, εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

Επιπλέον, επιβεβαιώνω ότι θα σεβαστώ την αρχή της επαγγελματικής εχεμύθειας.

Δεν θα κοινοποιήσω σε τρίτους οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που θα μπορούσε να περιέλθει σε γνώση 
μου ακούσια ή εκούσια στο πλαίσιο της εργασίας μου, σε σχέση με την επιλογή των ανωτέρω αιτήσεων.
Δεν θα κάνω μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που τυχόν θα μου κοινοποιηθεί.

_______________________                                          __________________________________
           Ημερομηνία                                                                             Όνομα και υπογραφή     


