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Διεýθυνση ΠοραγωγÞò Νησιþν

Πληροφορßεò :

ΤηλÝφωνο :

FAX:
e-mail :

ΑΡ./ΗΜ. : ΔΠΑΝ/ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ/50789/09. 10.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑ^ΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΕΙΔΙκΕΥτοΥ ΠΡοΣΩΠΙΚοΥ ( ΕΡΓΑτΩΝ)

Η Διεýθυνση ΠαραγωγÞò Νησþν, ανακοινþνει την πρüσληψη Ýκτακτου ημερομßσθιου ο-
νειδßκευτου προσωπικοý (εργατþν), με σýμβαση εργασßαò ορισμÝνου χρüνου (60 ημερο-
μßσθια), γιο την κÜλυψη εποχικþν Þ ποροδικþν οναγκþν. ΣυγκεκριμÝνα θο ηροσληφθοýν
Ýνα (1) Üτομο στον ΤΣΠ Ικαρßαò τηò ΔΠΑΝ.

Καλοýυται οι ενδιαφÝρüμενοι που επιθυμοýν να καλýψουν τιò ηαραπÜνω θÝσειò να υπο-
βÜλλουν μÝχρι 16ILO|2017 και þρο 13:00 στη Γρομμοτεßα του ΤΣΠ Ικορßαò
( ¶γιοò κÞρυκοò Ικαρßαò ), την ειδικÞ Ýντυπη Αßτηση - Υπεýθυνη ΔÞλωση, υποβÜλλονταò

συνημμÝνα δικαιολογητικÜ που αποδεικνýουν το δηλωθÝντα στην αßτηση στοιχεßα τουò.
Η ειδικÞ Ýντυπη Αßτηση - Υπεýθυνη ΔÞλωση, διονÝμεται οπü τη Γραμματεßα του ΤΣΠ
Ικαρßαò στην ανωτÝρω Διεýθυνση.

γηΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤ}ΙΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΙßΒΑΣΗΣ ΑΡΙοΙιßοΣ
Ατο]ιßΩΝ
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Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.1 ΕΝτοπΙοΤΗΤΑ,Ξ
Για την κÜλυψη των θÝσεων προσωπικοý με σýμβοση εργασßαò 60 ημερομισθßων προτÜσ-
σονται οι υηοψÞφιοι μüνιμοι κüτοικοι του Νομοý Þ του Νησιοý, στον οποßο εδρεýει η Υπη-
ρεαακÞ μονüδο για την οποßα προκηρýσσονται οι θÝσειò.
Σε περßπτωση μη κüλυψηò των θÝσεων οπü υποψηφßουò μüνιμουò κατοßκουò του Νομοý Þ
του νησιοý, οι θÝσειò καλýπτοντοι απü υποψηφßουò üμορων Νομþν Þ Νησιþν.

Α.2 ΕΙΣοΔΗΜΑΤΙΚο ΚΡΙτΗΡΙο.
οι υποψÞφιοι. που Ýχουν ετÞσιο ατουικü Þ οικογενειακü εισüδημα ανεξÜοτητο οπü το εÜν
εßναι Ýγγαμοι Þ Üναυοι Þ χÞροι Þ διαζευγυÝνοι, μοριοδοτοýνται ωò εξÞò:
. Με μικρüτερο Þ ßσο των 5.000 ευρþ ετησßωò με 25ο μüρια,
. Με μεγαλýτερο των 5.000 ευρþ κοι μικρüτερο Þ ßσο των 7,000 ευρþ με 18ο μüρια.
. Με μεγολýτερο των 7,000 ευρþ και μικρüτερο Þ ßσο των 10.000 ευρþ με 1οο μüριο.
. Με υψηλüτερο των 10.000 ευρþ με ο μüρια.

Α.3 ΧΡοΝοΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
Μοριοδοτεßται ο συνεχüμενοò χρüνοò εγγεγραμμÝνηò ανεργßαò ωò εξÞò:
. Απü 1 μÞνα κοι μÝχρι 6 μÞνεò ανεργßαò 5ο μüρια.
. Απü 6 μÞνεò Ýωò 12 μÞνεò ονεργßαò προσαυξÜνεται κατÜ 2ο μüρια ανÜ μÞνσ ανερ-
γßαò.
. Αηü 12 μÞνεò Ýωò και 18 μÞνεò κοι επιπλÝον των μορßων τηò 12μηνηò ονεργßαò ε-
πιπρüσθετα Ι5Ο μüρια (Þτοι 32Ο μüριο).
. Απü 18 μÞνεò Ýωò και 24 μÞνεò ονεργßαò και επιπλÝον των μορßων τηò 18μηνηò α-
νεργßαò επιπρüσθετα 2οΟ μüρια (Þτοι 52ο μüρια).
οι υποψÞφιο| που συμμετÝχουν στη διαδικασßο επιλογÞò χωρßò να συμπληρþνουν μÞνα
ονεργßαò δεν μοριοδοτοýττται στο εν λüγω κριτÞριο.

Α.4 πο^γτΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙοΤΗΤΑ,
Ο πολýτεκνοò γονÝοò-μοριοδοτεßτοι με 5Ο μüρια ανÜ τÝκνο.

Α.5 ΑΡΙοΜοΣ ΑΝΗ^ΙκΩΝ τΕΚΝΩΝ.
Τα ονÞλικα τÝκνα μοριοδοτοýwαι με 3ο μüρια ανÜ τÝκνο μÝχρι τα δýο (2) τÝκνα και απü
τα τρßα (3) τÝκνο και πλÝον η μοριοδüτηση διαμορφþνεται στα 5ο μüρια ανü επιπρü-
σθετο ανÞλικο τÝκνο,

Α.6 ΓοΝΕΑΣ 1ÞοΝοτοΝΕΙκΗΣ οΙκοΓΕΝΕΙΑΣ.
οι υποψÞφιοι που Ýχουν την ιδιüτητο του γονÝα μονογονεικÞò οικογÝνειοò μοριοδοτοýντοι
με 5ο μüρια ανÜ τÝκνο.

Α.7 οΙΚοΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑτΑΣΤΑΣΗ.
οι Ýγγαμοι Þ διαζευγμÝνοι Þ χÞροι υποψÞφιοι μοριοδοτοýνται με 5Ο μüρια, ενþ οι Üγαμοι
δεν μοριοδοτοýνται.
οι υποψÞφιοι κατατÜσσονται σε ηßνοκα βÜσει του συνολικοý αριθμοý μορßων που συγκε-
ιrrpþvouv σýμφωνα με τα παραπÜνω κριτÞριο,
Σε περßπτωση ισοβαθμßαò υηοψηφßων στη συνολικÞ μοριοδüτηση προηγεßται αυτüò που
Ýχει υψηλüτερη μοριοδüτηση οτο κριτÞριο οριθμüò ανηλßκων τÝκνων, ακολουθεß αυτüò
που Ýχει υψηλüτερη μοριοδüτηση òπο εισοδηματικü κριτÞριο και Ýπεται ο Ýχων υψηλüτερη
μοριοδüτηση στο κριτÞριο του χρüνου ανεργßοò.

Β. ΑΠΑΙΤογΜΕΝΑ ΔΙκΑΙοΛοΓΗτΙΚΑ ΓΙΑ τΗΝ ΕΦΑΡΜοΓΗ ΤΩΝ κΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠI_
ΛοΓΗΣ.
Σε κÜθε μια απü τιò παρακÜτω ηεριπτþσειò για την εφαρμογÞ των κριτηρßων μοριοδüτησηò
αποιτεßται:
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Β.1 Για την οπüδεrξη τηò ιδιüτητοò του μονßμου κατοßκου Νομοý Þ του Νηαοý α-
παιτεßται:
Βεβαßωση μüνιμηò κατοικßαò πρüσφοτηò Ýκδοσηò (üχι παλαιüτερη των δýο μηνþν αηü την
ημερομηνßα υποβολÞò τηò αßτησηò) του οικεßου ΔÞμου σýμφωνο με το Üρθρο 279 του ν.
3463/2ΟΟ6 (Α' 114) κοι το üρθρο 58 του Ν. 4305/2Ο14 (ΦΕΚ 237/^/3L,L0.2O14), με την
οποßα βεβαιþνεται üτι ο ενδιοφερüμενοò εßναι μüνιμοò κÜτοικοò τοηικοý διομερßσμοτοò,
δημοτικÞò ενüτηταò, δÞμου, Νομοý.

Β.2 Για την οπüδειξη του εισοδηματικοý κριτηρßου αποιτεßται:
ΕπικυρωμÝνο αντßγραφο του πλÝον πρüσφατου εκκαθαριστικοý σημειþμοτοò τηò Εφορßαò
οπü οποιοδÞηοτε διοικητικÞ αρχÞ Þ ΚΕΠ Þ εκτýπωση του προοναφερθÝντοò εκκαθαριστι-
κοý σημειþμοτοò που χορηγεßται μÝσω του συστÞματοò TAXIS ΝΕΤ, χωρßò περοιτÝρω δια-
δικασßα επικýρωσÞò του. Ελλεßψει εκκαθαριστικοý σημειþματοò, επικυρωμÝνο αντßγραφσ
τηò τελευτοßαò δÞλωσηò εισοδÞματοò,

Β.3 Για την απüδειξη του χρüνου ανεργßαò οπαιτεßται:
Πρüσφατη βεβαßωση χρüνου εγγεγρομμÝνηò ανεργßοò απü τον ΟΑΕΔ, η ημερομη-
νßο Ýκδοσηò τηò οποßαò δεν πρÝπει να απÝχει περισσüτερο αηü πÝντε (5) εργÜσιμεò ημÝρεò
απü την ημερομηνßο Ýνορξηò τηò ηροθεσμßοò υποβολÞò των αιτÞσεων. ο υποψÞφιοò πρÝ-
πει νο εßναι Üνεργοò Ýωò και την ημερομηνßο Ýκδοσηò τηò ανωτÝρω βεβαßωσηò. Αποκλεßε-
ται η αηüδειξη τηò ανεργßοò με υποβολÞ τηò κüρταò ανεργßαò Þ με υπεýθυνη δÞλωση.

Β.4 Γιο την απüδε,ξη τηò πολυτεκνικÞò ιδιüτηταò οποιτεßτοι:
Πιστοποιητικü οικογενειακÞò κοτÜστοσηò του οικεßου δÞμου Þ κοινüτητοò στα δημοτολü-
γιο των οποßων εßνοι γραμμÝνοι Þ βεβαßωση οικογενειακÞò κατÜστασηò που χορηγεßται απü
τα ΚΕΠ μÝσω του ολοκληρωμÝνου Πληροφοριακοý ΣυστÞματοò Εθνικοý Δημοτολογßου
[ (ΟΠ ΣΕΔ)- ΚΥ 

^ 
7 228 / 2ΟL4 (ΦΕΚ 457 /τ.Β' / 25-2-2O1"4)J, πρüσφοτηò Ýκδοσηò (üχι παλο ιü-

τερηò των δýο μηνþν οηü την ημερομηνßο Ýναρξηò τηò προθεσμßοò υποβολÞò των ατÞσε-
ων) συνοδευüμενο αηü πιστοηοιητικü τηò Ανþτατηò Συνομοσπονδßοò ΠολυτÝκνων ΕλλÜ-
δοò (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014-ΦΕΚ27Ο/24.Ι2.2Οl4ΤΓ.Α').

Β.5 Για την απüδειξη των κριτηρßων τηò οτκογενειακÞò κατüστασηò κοι του αριθμοý
ανÞλικων τÝκνων απαιτεßται: Πιστοποιητικü οικογενειακÞò κατÜστασηò του υποψη-
φßου αηü τον οικεßο ΔÞμο στα δημοτολüγια του οποßου εßναι εγγεγραμμÝνοò Þ βεβαßωση
οικογενειοκÞò κοτüστασηò που χορηγεßται απü τα ΚΕΠ μÝσω του ολοκληρωμÝνου Πληρο-
φοριοκοý συστÞμοτοò Εθνικοý Δημοτολογßου, πρüσφατηò Ýκδοσηò (üχι παλαιüτερηò
των δýο μηνþν απü την ημερομηνßα Ýνορξηò τηò προθεσμßαò υποβολÞò των οιτÞ-
σεων). Αηü το εν λüγω πιστοποιητικü/βεβαßωση θα πρÝπει να προκýπτει üτι ο υποψÞφιοò
εßναι Ýγγαμοò Þ χÞροò Þ διαζευγμÝνοò καθþò και ο αριθμüò τιον ανÞλικων τÝκνων
του.

Β.6 Γιο την απüδειξη του ΓονÝα μσνογονετκÞò οικογÝνεταò, ο οποßοò ασκεß εν τοιò
πρÜγμασι και κατ'αποκλειστικüτητα τη γονικÞ μÝριμνα τÝκνου/ων απαπεßτοι:
Πιστοποιητικü του οικεßου δÞμου στο δημοτολüγια του οποßου εßναι εγγεγραμμÝνοò Þ βε-
βαßωση οικογενειακÞò κατÜστασηò που χορηγεßται απü τα ΚΕΠ μÝσω του ΟλοκληρωμÝνου
Πληροφοριακοý συστÞμοτοò Εθνικοý Δημοτολογßου, πρüσφατηò Ýκδοσηò (üχι παλαιüτε-
ρηò των δýο μηνþν απü την ημερομηνßο Ýναρξηò τηò προθεσμßοò υηοφλÞò των
απÞσεων). Απü το εν λüγω πιστοποιητικü θα πρÝπει να προκýπτει üτι ο ενδιοφερüμεναò
Ýχει Ýνα (1) τουλüχιστον ανÞλικο τÝκνο Þ ενÞλικο ηλικßαò Ýωò και εßκοσι πÝντε (25) ετþν.
Για την απüδειξη του εν λüγω κριτηρßου εκτüò του ωò Üνω πιστοποιητικοý απαιτεßται εηι-
πλÝον οποιοδÞποτε δικαιολογητικü που εκδüθηκε απü ορμüδιο δημüσιο ορχÞ τηò
ημεδαπÞò Þ αλλοδαπÞò απü το οποßο να προκýπτει η ιδιüτητα του γονÝο που α-
σκεß κατ'αποκλειòπικüτητα τη γονικÞ μÝριμνα αυτοý. Ειδικüτερα:
α. Περßπτωση χηρεßοò του μονογονÝα Þ κηρýξεωò αφÜνειοò κοτü νüμον του Üλλου γονÝα:
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Απü το ωò Üνω πιστοποιητικü οικογενειακÞò κατÜστοσηò του δÞμου ηρÝπει να προκýπτει η
κοτüσταση χηρεßαò Þ κηρýξεωò οφüνειαò κατü νüμον του üλλου γονÝο. Το τÝκνο αυτü δεν
πρÝπει να Ýχει υιοθετηθεß απü επüμενο σýζυγο του μονογονÝο. Αν απü το ανωτÝρω πιστο-
ποιητικü δεν προκýπτει η κατÜσταση χηρεßοò του μονογονÝα τüτε ηρÝπει νο συνυηοβληθεß
η qχετικÞ ληξιαρχικÞ πρüξη θανÜτου. Γιο την ηερßπτωση κηρýξεωò αφÜνειαò απαιτεßται
επιπλÝον του ωò Üνω πιστοποιητικοý κοι αντßγραφο δικαστικÞò απüφοσηò περß κηρýξεωò
σε αφÜνεια σε συνδυοσμü με το κοτü νüμο πιστοποιητικü τελεσιδικßαò τηò,
Αν κατÜ την ημερομηνßα υποβολÞò τηò οßτησηò πρüσληψηò το τÝκνο εßνοι ενÞλικο κοι ηλι-
κßαò Ýωò κοι 25 ετþν πρÝπει οπü τα παραπüνω Ýγγροφα να προκýπτει η κατüσταση χηρεß-
αò του μονογονÝα Þ αφÜνειαò του Üλλου γονÝο μÝχρι την ενηλικßωση του τÝκνου.
β. Περßπτωση διαζυγßου Þ ακυρþσεωò γÜμου Þ λýσηò του συμφþνου συμβßωσηò Þ διÜ-
στασηò των γονÝων:
Αντßγραφο δικαòπικÞò απüφοσηò περß ονÜθεσηò τηò γονικÞò μÝριμναò κατ' αποκλειστικüτη-
το στον Ýνα γονÝα Þ αντßγραφο Πρακτικοý κοινÞò συμφωνßαò των γονÝων θεωρημÝνο οηü
το ορμüδιο δικαστÞριο με το οποßο ανοτÝθηκε η Üσκηση τηò γονικÞò μÝριμναò σε Ýναν οηü
τουò δýο γονεßò.
γ, Περßπτωση Ýκπτωσηò του Üλλου γονÝα αηü την Üσκηση γονικÞò μÝριμναò Þ αφαßρεσηò
γονικÞò μÝριμναò λüγω κακÞò Üσκησηò:
Αντßγραφο δικοστικÞò απüφασηò συνοδευüμενηò αηü το νüμο πιστοποιητικü τελεσιδικßαò
τηò απü την οποßα να προκýητει η Ýκπτωση του Üλλου γονÝα απü την Üσκηση τηò γονικÞò
μÝριμναò Þ αφαßρεση τηò οπü τον Üλλο γονÝα λüγω κοκÞò Üσκησηò,
δ. Περßπτωση υιοθεσßοò τÝκνου:
Αντßγραφο δικαστικÞò απüφασηò υιοθεσßαò τÝκνου οπü Ýνα μüνο γονÝα συνοδευüμενηò
αηü το νüμο ηιστοποιητικü τελεσιδικßαò τηò. Σε περßπτωση που αηü το πιστοποιητικü Þ τη
βεβαßωση οικογενειακÞò κατüστοσηò προκýπτει η υιοθεσßο του τÝκνου μÝχρι την ενηλικßω-
ση του παρÝλκει η υποβολÞ τηò σχετικÞò δικαστικÞò απüφασηò,
ε. Περßπτωση ονικανüτητοò του üλλου γονÝο για Üσκηση γονικÞò μÝριμναò:
Αντßγραφο δικαστικÞò αηüφασηò αηü την οποßα νο προκýπτει ο λüγοò τηò αδυναμßαò Ü-
σκησηò τηò γονικÞò μÝριμνοò απü τον üλλο γονÝο Þ οιοδÞποτε Ýγγραφο δημüσιαò αρχÞò
οπü το οποßο να προκýπτει ο πραγματ|κüò λüγοò αδυναμßαò Üσκησηò τηò γονικÞò μÝριμνοò
απü τον Üλλο γονÝα π.χ, εγκλεισμüò, δικαστικÞ συμπαρüστοση λüγω ψυχικÞò Þ διανοητι-
κÞò διαταραχÞò Þ σωματικÞò αναπηρßαò,
cπ. Περßπτωση απüκτησηò τÝκνου χωρßò γüμο Þ σýμφωνο συμβßωσηò γονÝων:
Υπεýθυνη δÞλωση τηò μητÝραò üτι δεν Ýχει εκπÝσει τηò γονικÞò μÝριμναò οýτε τηò Ýχει
οφαιρεθεß η ÜσκησÞ τηò. Σε κÜθε απü τιò ωò Üνω περιπτþσειò που το τÝκνο εßναι ενÞλικο
ηλικßαò Ýωò και 25 ετþν, αποιτεßται υπεýθυνη δÞλωση του μονογονÝα üτι ασκοýσε εν τοιò
πρÜγμασι κοι κατ' αποκλειστικüτητα τη γονικÞ μÝριμνα αυτοý γιο ορισμÝνο χρονικü διÜ-
σΓημα μÝχρι την ενηλικßωση του τÝκνου.
Β.7 Φωτοαιττßγροφο των δýο üψεων του ατομικοý δελτßου ταυτüτηταò,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η αßτηση πρÝηει να συμπληρþνετοι με μεγÜλη προσοχÞ κοι με ακρßβειο των στοι-
χεßων του κÜθε υποψÞφιου γτα την σωστÞ καταχþρηση κατ μοριοδüτηση.

Στην Αßτηση-Υπεýθυνη ΔÞλωση να δηλþνει ο κüθε υποψÞφιοò ον Ýχει απασχοληθεß στη
ΔΕΗ Α.Ε., με οποιοδÞποτε σχÝση εργοσßοò (η.χ. σýμβαση Ýργου, ημερομßσθιοξ κ.ο,, εκτüò
πρακτικÞò Üσκησηò) κατü το τελευταßο Ýτοò. κοθþò και το χρονικü διαστÞματο που οπα-
qχολÞθηκε.

Σημειþνεται üτι απαγορεýεται η επονοπρüσληψη ατüμων που Ýχουν οπαqχοληθεß στο ηα-
ρελθüν με σýμβοση εργασßαò ορισμÝνου χρüνου (60 ημερομßσθια), npιv πορÝλθουν 12
μÞνεò απü τη λÞξη τηò προηγοýμενηò απαqχüλησÞò τουò στη ΔΕΗ.

Λ. Συγγροý 112, 117 41 ΑθÞνα, Τηλ.:210 θ238711 FAX:210 θ236404 wιaι'ιι.dei.gr



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε,

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για πρüσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΠΡοΣ: Αρ. πρωτΙλου αßτησηò:

1. ΠροσωπικÜ στοιχΞßα Υποψηφßου,

'!-=

4.

7.

2. Στοιχεßο/ιδιüτητεò του υποψηφßου που μορτοδοτοýνται.
ο υποψÞφιοò πρÝπει να δηλþσει τιò ιδιüτητεò που διαθÝτει στα αντßστοιχα πεδßα τηò αßτησηò προκειμÝνου να
μοριοδοτηθεß για τα κριτÞρια αυτÜ.

Επιß 2. ¼νομα: 3. ¼ν, πατÝρα:

¼ν. μητÝραò 5. Ημ/νßα γÝwησηò: Ι Ι

, Α.Δ,Τ.: 8At\IKA 9. Τüποò
<ατοικßαò:

10.ΦýλοΑ[ 1

Γ r Ι επιt ονÞ με txl

1ß. Οδüò: 12. Αριθ.: 13. Τ,Κ,:

14. Τ 15. Κινητü: ß6. e-mail:

ß7. Εßμαι μüνιυοò κÜτοικοò του Νομοý Þ Νησιοý,.,.,

1. ΑΝΕΡΓοΣ ΝΑΙ[ ] ΟΧΙ [ ] επιιογι! με 1χ1

2. ΧΡοΝοΣ ΑΝΕΡΓιΑΣ Αρθ.lrηνþν [ ]

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Αριθ. ανηλßκων τÝκνων
t ι

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΗΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ασκþν κατ'αποκλειστικüτητα τη

γουκÞ μÝριμνα τÝκνου/τÝκνων
t 1 ΕπτλογÞ με [ΧΙ

Αριθ. τÝκνων
Ι

5. ΕτΗΣΙο ΕΙΣοΑΗΜΑ t ]

t 1 ΕπιλογÞ βε ιΧ]

Αριθ. τÝκνων
e rrΙ,ιAντtrι.λlιιru ιΛ!τττΗτΔ



2. ΚατÜλογοò συνημμÝνων δικαιολογητικþν:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ΥΠΕΥΟΥΝΗ ΔΗ^ΩΣΗ
Η οκρßβειο των στοιχεßων ηου ονοφÝρντοι σε αυτÞ την αßτηση-δÞλωση μπορεß να ελε\¾θεß με βüση το αρχεßο üλλων
υηηρεσιþν (üρθρο Β πορ, 4 Ν, 1599/19Β6)
Με οτομικÞ μου ευθýνη και γνωρßζοντοò τιò κυριüσαò που προβλÝηονται οπü τιò διοτÜφιò τηò πορ. 6 του Üρθρ. 22 του Ν.
$99/r9s5, δηλοδÞ: «¼ποιοò εν γνþσει του δηλþνει ψευδÞ γεγονüτο Þ αρνεßτοι Þ οποκρýητει τα οληθινü με Ýγγροφη υηεýθυνη

δÞλωση του Üρθρου 8 τιμωφhοι με φυλÝκιση τουλÜχιστον τριþν μηνþν. Εηßσηò εüν ο υποßτιοò αυτþν των ηφξεων σκüπευε να
προσηορßσει οτον εαυτüν του Þ σε Üλλον περιουσιακü üφελοò βλüτποντοò τρßτον Þ σκüπευε νο βλÜψει üλλον, τιμωρεhοι με κüθειρξη

μÝχρι 10 ετþν», δηλþνοτ üτιι
¼λο το στοηεßα τηò οßτησÞò μου εßνοι ακριβÞ κοι οληθÞ. Σε ηερßπτωση σνοκρßβειοò γνωρßζω üτι θο Ýχω τιò συνÝηειεò που
ηροβΕποντοι οπü τιò διατüξειòτου Ν. 1599/1986.

Ο/Η ΥποψÞφιο{α

ΥπογραφÞ


