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Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200 

Τηλέφωνο 2463053666 

Φαξ 2463053666 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kepekozani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραμματεία – 24630 53666  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kepekozani.gr 

Αρ.Πρωτοκόλλου 0875/18-10-2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για το έργο με τίτλο: «Transboundary Air Pollution Health Index Development and 

Implementation - TRAP» (κ.ε. 2018ΕΠ40560013/ MIS 5032912) 

 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος «Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας» 

Έχοντας υπόψη:   

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 

1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
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συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”». 

• Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,   

• Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IPA-CBC Greece - 

Republic of North Macedonia 2014-2020,   

• Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών,   

• Την έγκριση του έργου «Transboundary Air Pollution Health Index Development and 

Implementation - TRAP» και κωδικό CN1-SO2.3-SC030,   

• Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract και Partnership Agreement του έργου,   

• Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τον προϋπολογισμό του έργου, 

• Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

• Το με αριθ. 043/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκριση αυτού στο 

διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΛΦ5ΟΡΜΙ-Χ57),   

• Τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα 

• Την με αριθμ. 075/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: Transboundary Air Pollution Health Index 

Development and Implementation-TRAP» (ΑΔΑ: 6Λ1ΔΟΡΜΙ-1ΦΕ),  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Το γεγονός ότι το Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης 

στην λειτουργία του,  
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Ανακοινώνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για το έργο με τίτλο: «Transboundary Air Pollution 

Health Index Development and Implementation - TRAP» (κ.ε. 2018ΕΠ40560013/ MIS 5032912) 

στο οποίο το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ) είναι επικεφαλής εταίρος.  

Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα προσόντα ανά κωδικό 

απασχόλησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β1) : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 

ΚΕ.ΠΕ και όπου αλλού 
απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του 

έργου 

Π.Ε ΘΕΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Από την υπογραφή έως 
και την 30-04-2022 

(ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου) 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και προσόντα 

100 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Θετικών ή Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών ή Οικονομικών 
Σχολών ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων έως και 
5 έτη (μέγιστη βαθμολόγηση) 
3. Καλή ή Πολύ καλή ή Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Γνώση Χειρισμού Η/Υ (word, excel, internet) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 

συνεργασίας των υποψηφίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο 

Συνολική αμοιβή 
σύμβασης έως 

30-04-2022 

100 

Είναι υπεύθυνος για τα εξής παραδοτέα του έργου: 

Π 1.1.4 Progress Reports (Εκθέσεις προόδου και διαχείριση του 

έργου)  

• Την ορθή υλοποίηση του έργου από το σύνολο των εταίρων, 

θα λειτουργεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΕΠΕ (επικεφαλής 

εταίρος) με το εταιρικό σχήμα.  

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου 

συνολικά και την επικοινωνία με την Κοινή Γραμματεία του 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας “Interreg – IPA CBC 

«Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020”. 

• Την τακτική ανά 6μηνο κατάθεση μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της έκθεσής προόδου (Φυσικού 

και Οικονομικού) αντικειμένου για το σύνολο των εταίρων. 

• Την οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτηθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου (Τεχνικό Δελτίο – αιτήματα παράτασης και 

αλλαγής προϋπολογισμού, τροποποίηση συμβάσεων) για το 

σύνολο των εταίρων. 

• Πιστοποίηση δαπανών του φορέα και τήρηση φυσικού 

φακέλου του έργου. Επικοινωνία με τον επαληθευτή δαπανών. 

3.000€ πλέον 

ΦΠΑ. 

Συμπεριλαμβα-

νομένων όλων 

των νόμιμων 

κρατήσεων 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 

καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα προς βαθμολόγηση κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για τους κωδικούς απασχόλησης 100 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 
Βαθμός Χ 20 

έως 200 μονάδες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για τους κωδικούς απασχόλησης 100 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
(όπως ορίζεται στα προσόντα της θέσης) 

5 μόρια ανά μήνα / έως 300 μονάδες 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
Άριστη 70 μονάδες 

Πολύ Καλή 50 μονάδες 
Καλή 30 μονάδες 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 100 μονάδες 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 
συνεργασίας των υποψηφίων 

έως 150 μονάδες 

 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

100 
 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και αφορά επαγγελματική 
εμπειρία ως μέλος ομάδας έργου σε ιδιωτικά ή εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα ή 
ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, HORIZON, LIFE κ.τ.λ.). 
Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 
‐ Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό θα περιέχει και Πίνακα 
Έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον α) ο τίτλος του έργου, β) το 
αντικείμενο των εργασιών και γ) οι ημερομηνίες έναρξης & ολοκλήρωσης του έργου 
‐ Απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, εκ του πρωτοτύπου, βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης ή προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή συμβάσεων από τις οποίες 
να προκύπτουν με σαφήνεια τα ανωτέρω στοιχεία 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β1) οφείλουν 

να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματά της 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της ‘έχει γίνει: 

• στην Διαύγεια:  https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm   

• στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος  http://www.kepekozani.gr    

• στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συβάσεων 

http://www.eprocurement.gov.gr     

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο 

όπως περιγράφεται παρακάτω, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, 50200 Πτολεμαΐδα, Υπόψη Γραμματείας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2463053666), με τη σήμανση: 

Αίτηση συμμετοχής για την με Α.Π. 0875/18-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό 100 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation - TRAP» (κ.ε. 

2018ΕΠ40560013/ MIS 5032912). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένου στον φορέα. 

Οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης 

κατάθεσης των αιτήσεων, βάσει του πρωτοκόλλου εισερχομένου στον φορέα, δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος, 

στην ιστοσελίδα του και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

της 14:00 ώρας της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 

εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – 

δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm
http://www.kepekozani.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, ο 

οποίος θα φέρει εντός, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα: 

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 

2. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ‐ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

3. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένο πίνακα έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω 

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να αναγράφει τον ακριβή βαθμό την ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 

υποβληθεί και βεβαίωση της οικίας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

6. Απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή 

προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτουν με 

σαφήνεια τα άνωθεν στοιχεία του πίνακα εμπειρίας. 

7. Η Γνώση Χειρισμού Η/Υ μπορεί να τεκμηριωθεί και με τίτλο σχετικό τίτλο σπουδών, με την 

κατάθεση της αναλυτικής βαθμολογίας του τμήματος από την οποία να τεκμηριώνεται η γνώση. 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, καθώς και ότι 

η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΚΕ.ΠΕ να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι 

ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της 

παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την 

βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων. 
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Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΚΕ.ΠΕ να καταρτίσει 

σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται 

συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση 

του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν 

ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται. 

O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στην επεξεργασία των δεδομένων 

του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή 

μετά το διάστημα αυτό, οφείλει βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας να διατηρεί όλη την 

διαδικασία της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των προσωπικών δεδομένων) σε ασφαλή 

αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : Κατάταξη υποψηφίων‐Διαδικασία επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

βάσει των κριτηρίων της παρούσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει 

η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάση των κριτηρίων της 

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στον 

Πίνακα Δ1 για την θέση 100,. 

2. Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση των στοιχείων 

των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και μοριοδότηση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που 

αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 

3. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 

με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 

κατάταξης. 

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στην συνολική βαθμολογία μεταξύ υποψηφίων προηγείται αυτός 

που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία. 
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5. Στην περίπτωση ύπαρξης νέας ισοβαθμίας των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις, μετά την 

εφαρμογή του κριτηρίου της περίπτωσης 4, προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία στο βαθμό πτυχίου. 

6. Στην περίπτωση νέας ισοβαθμίας των υποψηφίων και μετά την εφαρμογή του κριτηρίου της 

περίπτωσης 5 διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης 

των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου Περιβάλλοντος (ιστοσελίδα : www.kepekozani.gr) 

και στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται 

στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην 

ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος (ιστοσελίδα : www.kepekozani.gr). 

Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα 

αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, 50200 Πτολεμαΐδα, εντός σφραγισμένου 

φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και με την ένδειξη: Ένσταση κατά των 

προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την με Α.Π. 0875/18-10-2021 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό 100 στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary Air Pollution Health Index Development and 

Implementation - TRAP» (κ.ε. 2018ΕΠ40560013/ MIS 5032912). 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του 

πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το  Κέντρο Περιβάλλοντος, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 

τεκμηρίωση έννομου συμφέροντος). 
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Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οι Πίνακες 

Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό τόπο του Κέντρου 

Περιβάλλοντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Απασχόληση 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση 

των πινάκων κατόπιν ένστασης, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά 

από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται 

απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που 

προβλέπονται για το παρεχόμενο έργο τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 

εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε 

λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση σύμβαση μίσθωσης έργου αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη 

συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και 

επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κέντρου Περιβάλλοντος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Ταυτότητα Πράξης 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Πρόγραμμα: INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014 ‐ 2020 
 
Τίτλος Έργου: «Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation - TRAP» 
 
Κωδικός MIS / Π.Δ.Ε. : 5032912 / 2018ΕΠ40560013 
 
Χρηματοδότηση : ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Επικεφαλής Εταίρος)  

Εταίροι του έργου: 
LB1 – Κέντρο Περιβάλλοντος (Ελλάδα) 
ΡΒ2 – Δήμος Φλώρινας (Ελλάδα) 
ΡΒ3 – Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (Ελλάδα) 
ΡΒ4 – Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής (Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας) 
ΡΒ5 – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού (Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας) 
 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 969.331,00 € 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
α) Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 
χώρο που θα τους παραχωρήσει – υποδείξει το Κέντρο Περιβάλλοντος ή όπου αλλού απαιτείται 
ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 
 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΣΜΕ  .......  / ............. 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  

«Transboundary Air Pollution Health Index 

Development and Implementation - TRAP» (κ.ε. κ.ε. 

2018ΕΠ40560013/ MIS 5032912) 

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

Αριθ. ανακοίνωσης 
[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 
  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συμπληρώνεται 

από το φορέα ανάθεσης] 

 

Α.  ΦΟΡΕΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ.  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ  καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του 
τίτλου αυτού  στη στήλη β.  και το έτος κτήσης του (στήλη γ.)] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική μορφή) 

γ. έτος 
κτήσης 

1.     

2.     

3.     
 

Δ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης 
της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση 
ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 

 

Ε.  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  [δηλώστε ποια από τις επιλογές απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε  (πεδίο α.) αν 
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κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής (πεδίο β.) καθώς και πόσους μήνες τεκμηρίωσης της εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

α. Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε τον αντίστοιχο κωδικό 

απασχόλησης από την ανακοίνωση]      

γ. Κύρια προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα)  
     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό των μηνών για την τεκμηρίωση 

της εμπειρίας που διαθέτετε]       

 

 

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΩΝ  

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. .................................................................................... 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, 

όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το 

άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 

την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις . 

 

  
 

 Ημερομηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι . . . .   

  

 Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

- Συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο 
δημοσιοποίηση των δεδομένων μου, προσωπικών και μη, τα οποία υποβάλλω για την με αριθμό 
…………….  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

- Γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να διατηρεί τα 
δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο, ηλεκτρονικό και φυσικό (4) 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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