
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Αρ. Πρόςκλθςθσ 02/2020 

Ακινα, 16/11/2020 
Αρ. Πρωτ.: 4413 

Ο φνδεςμοσ Ημεριςιων Περιφερειακϊν Εφθμερίδων (.Η.Π.Ε.), ωσ Δικαιοφχοσ υλοποίθςθσ τθσ 
Πράξθσ «Ολοκλθρωμζνο χζδιο Παρζμβαςθσ υνδζςμου Ημεριςιων Περιφερειακών Εφθμερίδων 
για τθν προςαρμογι εργαηομζνων ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ μζςω καινοτόμων δράςεων 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ επίκαιρων γνώςεων και δεξιοτιτων» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5002964, θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» με 
τθν υπ αρικμ. 5870/750/Α3-13/11/2017 απόφαςθ ζνταξθσ όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν 
5910/Β3/1367-26/9/2018 θ Σροποποίθςθ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΑΔΑ:7ΔΓ0465ΧΙ8-ΚΔΓ), και με τθν 
780/Β3/188 – 11/2/2020 2θ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ,  ενδιαφζρεται να απαςχολιςει, ζνα 
άτομο (1) άτομο με ςφμβαςθ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Τποζργου 4 τθσ Πράξθσ 
«Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ υντονιςμοφ, Διαχείριςθσ, Παρακολοφκθςθσ, Αξιολόγθςθσ & 
Δθμοςιότθτασ του χεδίου Δράςθσ» (απόφαςθ ζγκριςθσ  16/10/2020  Δ του .Η.Π.Ε.). 

Χρθματοδότθςθ τθσ φμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 
Κωδ. ΑΕ 1631.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2017Ε16310002). 

Η φμβαςθ εντάςςεται ςτο Τποζργο με αρικμό 4 τθσ Πράξθσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνο χζδιο 
Παρζμβαςθσ υνδζςμου Ημεριςιων Περιφερειακϊν Εφθμερίδων για τθν προςαρμογι εργαηομζνων 
ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ μζςω καινοτόμων δράςεων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 
επίκαιρων γνϊςεων και δεξιοτιτων» με Κωδικό ΟΠ 5002964, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»  

Η παροφςα φμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. 

 

ΥΝΔΕΜΟ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Σιζίνη 31, Αθήνα , ΤΚ. 11528 
Τηλ: 210/8254399 Φαξ: 210/8254398 , sepe@otenet.gr, www.regionalpress.gr 
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Α. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ & ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

κοπόσ τθσ Πράξθσ, είναι θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε 
επιλεγμζνεσ ειδικότθτεσ και θ πιςτοποίθςθ των αποκτθκζντων δεξιοτιτων από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ, για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων και απόκτθςθ γνϊςεων ςε 799 
εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, ανεξαρτιτωσ κλάδου και επιχείρθςθσ που 
απαςχολοφνται. 

Η απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςω των ενεργειϊν κατάρτιςθσ και τθσ 
ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ πιςτοποίθςθσ, αναμζνεται να ζχουν άμεςθ και κετικι επίπτωςθ ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και απαςχολθςιμότθτάσ τουσ.  

το φυςικό αντικείμενο του Τποζργου 4 «Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ υντονιςμοφ, Διαχείριςθσ, 
Παρακολοφκθςθσ, Αξιολόγθςθσ & Δθμοςιότθτασ του χεδίου Δράςθσ» περιλαμβάνονται: 

1. Ο υντονιςμόσ, θ Διαχείριςθ και θ Παρακολοφκθςθ του χεδίου Δράςθσ 
2. Η Επιλογι των Ωφελουμζνων 
3. Η Καταβολι του Εκπαιδευτικοφ Επιδόματοσ 
4. Η Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 
5. Οι Ενζργειεσ Πλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ του χεδίου Δράςθσ 

Β.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Για τισ ανάγκεσ ενίςχυςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου του τακτικοφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτθν 
υλοποίθςθ των Πακζτων Εργαςίασ του Τποζργου 4, «Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ υντονιςμοφ,  
Διαχείριςθσ, Παρακολοφκθςθσ, Αξιολόγθςθσ & Δθμοςιότθτασ του χεδίου Δράςθσ» ο .Η.Π.Ε. 
ενδιαφζρεται να απαςχολιςει ζνα (1) άτομο με ςφμβαςθ ζργου. 

Σο εν λόγω άτομο, κα ενιςχφςει αφενόσ τθν Ομάδα Ζργου του τακτικοφ προςωπικοφ που 
απαςχολείται ςτθν υλοποίθςθ των Πακζτων Εργαςίασ του Τποζργου και κα αναλάβει ςε ςυνεργαςία 
με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου τθν παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ των ενεργειϊν που 
περιλαμβάνονται ςτα  Πακζτα Εργαςίασ. Επιπλζον, κα αναλάβει τθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου 
των Παραδοτζων ςτα οποία κα ςυμμετάςχει  και τθν υλοποίθςι τουσ μζςα από τθ ςυγκζντρωςθ και 
ςφνκεςθ των εκροϊν των επιμζρουσ ενεργειϊν που υλοποιοφνται ανά πακζτο εργαςίασ, πάντοτε 
υπό τθν εποπτεία του Τπεφκυνου Τποζργου. 

Σόποσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι οι χϊροι των γραφείων του υνδζςμου Ημεριςιων 
Περιφερειακϊν Εφθμερίδων (.Η.Π.Ε) ιςίνθ 31, Ακινα, Σ.Κ. 11528. 

Γ.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο δυνθτικόσ ςυνεργάτθσ καλείται να υλοποιιςει για τθν ακόλουκθ κζςθ εργαςίασ τισ εξισ 
επιμζρουσ ενζργειεσ: 

Θζςθ Εργαςίασ 1 



 

 
 

α/α Ειδικότθτα χζςθ Απαςχόλθςθσ 

1. Τπεφκυνοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου φμβαςθ Ζργου 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πράξθσ , 31 
Μαρτίου 2021. ε περίπτωςθ παράταςθσ παρατείνεται θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
τροποποίθςθ τθσ οικονομικισ ςυμφωνίασ.  

Οι αποδοχζσ για τθν κζςθ είναι 7.714,28 €. Είναι ςυνολικζσ και περιλαμβάνουν το ςφνολο των 
ειςφορών, των φόρων και των κρατιςεων που αναλογοφν. Η κζςθ εργαςίασ 1 αφορά ςυμμετοχι 
ςτθν υλοποίθςθ  των παρακάτω πακζτων εργαςίασ:  

Πακζτο Εργαςίασ 1 (ΠΕ4.1): υντονιςμόσ, Διαχείριςθ και Παρακολοφκθςθ χεδίου Δράςθσ 

 Π.4.1.1: Εκκζςεισ διαχείριςθσ – ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ Πράξθσ 
 Π.4.1.2: Εκκζςεισ υποςτιριξθσ οικονομικισ διαχείριςθσ 
 Π.4.1.3: Εκκζςεισ ελζγχου πιςτοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου Τποζργων Κατάρτιςθσ 
 Π.4.1.4: Εκκζςεισ προόδου  τθσ Πράξθσ 
 Π.4.1.7: Απολογιςτικι ζκκεςθ 

Οι ενδιαφερόμενοι για τθν ανωτζρω κζςθ (1) πρζπει να διακζτουν κατ’ ελάχιςτον (απαιτοφμενα 
προςόντα): 

α) Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

β) Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 2 ετϊν. 

ΗΜΕΙΩΗ: Σα προαναφερόμενα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α δεν τα διακζτει, αποκλείεται από τθν μετζπειτα διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ και δεν βακμολογείται. 

Βακμολογοφνται (πρόςκετα προςόντα) : 

 Πτυχίο ςτθν Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι Οικονομικϊν ι άλλων ςυναφϊν πτυχίων. 
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςπουδϊν 
 Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ Η/Τ 
 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ςυμμετοχι και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων. 
 Προςωπικι υνζντευξθ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σα «Απαιτοφμενα Προςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ και είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off). 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί από επιτροπι αξιολόγθςθσ των αιτιςεων που 
κα ςυςτακεί μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του .Η.Π.Ε. και τα αποτελζςματα 
αξιολόγθςθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Πράξθσ. 

Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ 3 θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 
ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων. Οι τυχόν ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα εξεταςκοφν από 
επιτροπι αξιολόγθςθσ των ενςτάςεων που κα ςυςτακεί μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του .Η.Π.Ε. 

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Οι φάκελοι υποψθφιότθτασ κα πρζπει να ζχουν ςταλεί θλεκτρονικά και να ζχουν λάβει αρικμό 
πρωτοκόλλου, το αργότερο ζωσ τισ 2 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 12:00 μμ, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτο sepe@otenet.gr. 

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ: 

α. Διαβιβαςτικό – αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (βλζπε Τπόδειγμα Α ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ 
Πρόςκλθςθσ) 

β. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 

γ. Απαραίτθτα  δικαιολογθτικά  –  τεκμιρια  που  αποδεικνφουν/τεκμθριϊνουν  τθν φπαρξθ των 
απαιτοφμενων και επικυμθτϊν προςόντων, και ειδικότερα: 

 Πανεπιςτθμιακόσ Σίτλοσ πουδών. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, ςτα οποία να αναγράφεται 
ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτϊν. ε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν 

Πίνακασ Βακμολόγθςθσ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 
Πτυχίο ςτθν Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι 
Οικονομικϊν 

10 

2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  ςπουδϊν  20 

3 Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ Η/Τ 15 

4 

Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν 
ςυμμετοχι και υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

(5 μόρια ανά ζτοσ εμπειρίασ με μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

Από 0 ζωσ 25 

5 Προςωπικι υνζντευξθ Από 0 ζωσ 30 

 Μζγιςτο φνολο Μορίων 100 
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αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι 
το Ι.Σ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ 
βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ. 
 Απόδειξθ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ. Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
απαιτοφνται: Απλά αντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ επιχείρθςθσ(‐εων) ι επιςτθμονικϊν 
φορζων ι επιχειρθματικϊν φορζων, από τισ οποίεσ να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια 
τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου. Εναλλακτικά καρτζλα ενςιμων ι διλωςθ από το οικείο αςφαλιςτικό 
ταμείο, ι αντίγραφα τιμολογίων. 
 Ζγγραφα απόδειξθσ πρόςκετων προςόντων (π.χ. πιςτοποιθτικά ξζνων γλωςςϊν, άδειεσ 
επαγγζλματοσ, πιςτοποίθςθσ πρόςκετων γνϊςεων/ προςόντων/ εμπειρίασ). 
 Τπ. Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία βιογραφικοφ 
ςθμειϊματοσ και των προςκομιςκζντων πιςτοποιθτικϊν είναι ακριβι και αλθκι, ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο παράρτθμα τθσ παροφςασ. (βλζπε Τπόδειγμα Β ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον .Η.Π.Ε. ςτα τθλ. 2108254399 και 
e-mail sepe@otenet.gr. 

 

 

θμαντικι θμείωςθ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δε δεςμεφει τον .Η.Π.Ε. να ςυνάψει ςυνεργαςία 
με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Ο .Η.Π.Ε. διατθρεί το δικαίωμα 
να αλλάξει ι να τροποποιιςει, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ, τθ διαδικαςία και το 
χρονοδιάγραμμα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, όπωσ επίςθσ να απορρίψει 
υποψιφιουσ που δεν πλθροφν τα ανωτζρω κριτιρια από τθ διαδικαςία, να αναβάλει ι να διακόψει 
τθ διαδικαςία ι/και να κθρφξει ατελζςφορθ τθ διαδικαςία κατά τθν αποκλειςτικι του ευχζρεια, 
χωρίσ να απαιτείται θ επίκλθςθ οποιουδιποτε ειδικότερου λόγου. 

Ο .Η.Π.Ε. διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και πλιρθ 
διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Οι ςυμμετζχοντεσ 
ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι 
ικανοποίθςθ από τον .Η.Π.Ε. ι τα ςτελζχθ του για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα 
πρόςκλθςθ ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία. Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ και θ ςυμμετοχι ςε τυχόν 
περαιτζρω ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και 
προχποκζςεων αυτισ. 

τθ παροφςα πρόςκλθςθ, θ επιλογι του ζκτακτου προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ πράξθσ, γίνεται 
τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςυνκικθσ ΕΚ και ειδικά τθν αρχι τθσ 
ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ διαφάνειασ ςφμφωνα με το 
άρκρο 12.7 τθσ ΤΠΑΤΔ. 
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Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Δικαιοφχου 

 

 

Κατςαϊτθσ Γεϊργιοσ  
Πρόεδροσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

φνδεςμοσ Ημεριςιων Περιφερειακϊν Εφθμερίδων  



 

 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΚΟ 

 

Επώνυμο: ………………………………………… 

Όνομα: …………………………………………..... 

Διεφκυνςθ: ……………………………………….. 

Σθλ.: ……………………………………………… 

Κιν.: ………………………………………………. 

Email: …………………………………………….. 
      

φνδεςμοσ Ημεριςιων 

Περιφερειακών Εφθμερίδων  

 

 

Αρικ. Πρωτ. ………………………  

Ημερομθνία…………………………  

Θζμα: Τποβολι Πρόταςθσ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του: 
υνδζςμου Ημεριςιων Περιφερειακών Εφθμερίδων με αρ. πρωτ. 4413  16/11/2020 

ασ υποβάλλω πρόταςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κζςθ …. με όλα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά για το ζργο «Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ υντονιςμοφ,  Διαχείριςθσ, 
Παρακολοφκθςθσ, Αξιολόγθςθσ & Δθμοςιότθτασ του χεδίου Δράςθσ» ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Ολοκλθρωμζνο χζδιο Παρζμβαςθσ υνδζςμου Ημεριςιων 
Περιφερειακών Εφθμερίδων για τθν προςαρμογι εργαηομζνων ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ 
απαιτιςεισ μζςω καινοτόμων δράςεων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ επίκαιρων γνώςεων 
και δεξιοτιτων» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5002964, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Π. 
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 

 Αποδζχομαι πλιρωσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ, δθλαδι τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ και κατάρτιςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
υνθμμζνα: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Ακινα   …../…./………… 



 

 
 

       ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ Β 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακπίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μποπεί να ελεγχθεί με βάζη ηο απχείο άλλων υπηπεζιών 
(άπθπο 8 παπ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Επώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. 
Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax): 

 

Δ/λζε 
Ηι.Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

όλα τα στοιχεία βιογραυικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι 
ακριβή και αληθή. 

Ημεοξμημία:        …/…/2020 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπξγοατή) 

 

(1) Αμαγοάτεςαι από ςξμ εμδιατεοόμεμξ πξλίςη ή Αουή ή η Υπηοερία ςξσ δημόριξσ ςξμέα, πξσ απεσθύμεςαι η αίςηρη. 
(2) Αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ.  

(3) «Όπξιξπ εμ γμώρει ςξσ δηλώμει φεσδή γεγξμόςα ή αομείςαι ή απξκούπςει ςα αληθιμά με έγγοατη σπεύθσμη δήλχρη ςξσ 

άοθοξσ 8 ςιμχοείςαι με τσλάκιρη ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ μημώμ. Εάμ ξ σπαίςιξπ ασςώμ ςχμ ποάνεχμ ρκόπεσε μα ποξρπξοίρει ρςξμ 
εασςόμ ςξσ ή ρε άλλξμ πεοιξσριακό ότελξπ βλάπςξμςαπ ςοίςξμ ή ρκόπεσε μα βλάφει άλλξμ, ςιμχοείςαι με κάθειονη μέυοι 10 

εςώμ. 

(4) Σε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ υώοξσ η δήλχρη ρσμευίζεςαι ρςημ πίρχ όφη ςηπ και σπξγοάτεςαι από ςξμ δηλξύμςα ή ςημ 

δηλξύρα. 
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