
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

Ο Δήμαρτος Γορησνίας 
Έτονηας σπόυη:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 4764/2020 όπνπ πξνβιέπεηαη όηη έσο ηηο 28.2.2021, κε απόθαζε ηεο 
νηθείαο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη  β΄ βαζκνύ, γηα 
ηηο πεξηπηώζεηο άκεζεο αλάγθεο ιήςεο πξνιεπηηθώλ ή θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ ιόγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο 
δεκόζηαο πγείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2190/1994 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη 59 ηνπ Ν. 3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΕΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.  
4. Σα 91546/24-12-2020 KAI 9755/08-02-2021 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 
5. Σελ αξηζκ.08/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο κε ζέκα  «Πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο, κέρξη νθηώ κήλεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ αληηκεηώπηζεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ  COVID-19». 

6. Σν 29831/18-2-2021 έγγξαθν πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο Ειιάδαο 
θαη Ινλίνπ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΕΙ 
 
Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΔΟΥ ζηνλ Δήκν Γνξηπλίαο κέρξη νθηώ κήλεο, γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθώλ αληηκεηώπηζεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνπ COVID-19, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δώδεθα 
(12) αηόκσλ σο εμήο: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. ΠΕ/ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ/ΛΟΓΙΣΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 2 8 κήλεο 

2. ΠΕ/ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 1 8 κήλεο 

3. ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 5 8 κήλεο 

4 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2 8 κήλεο 

5 ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΕ Μ.Ε. 2 8 κήλεο 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα προζόνηα 

1. 

ΠΕ/ΣΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ/ 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ/ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα νηθνλνκνιόγνπ ή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο κε 
θαηεύζπλζε Δεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 
Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Επξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Δηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ 
ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ή Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ θαη 
Λνγηζηηθήο. και   
β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

2. 
ΠΕ/ΣΕ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα  Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΕΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Επηινγήο (Π..Ε) ΑΕΙ ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα 
ΑΕΙ ή Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Επηινγήο (Π..Ε) ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

       Δημηηζάνα  22.02.2021 
       Αριθμ. πρφη.: 1456                                                                                    
 

 
220 07 Δημηηζάνα  

Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο Σζίηνπξαο 
Σειέθσλν: 2795360321 
Fax:           2795360335 
Email: :gtsitour@gortynia.gov.gr 
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αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδώλ.  
γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

3. ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

4 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Δελ απαηηνύληαη εηδηθά πξνζόληα πξόζιεςεο (παξ. 2άξζξν 5 ηνπ Ν. 2527/1997). 

5 ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΕ Μ.Ε. 

α. Απνιπηήξηνο  ηίηινο Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ειιείςεη νπνηνζδήπνηε 
ηίηινο  εθπαίδεπζεο. 
β. Άδεηα κεραλνδεγνύ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 
νπνηαζδήπνηε νκάδαο θαη ηάμεο.   
γ. Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

1. Να είλαη Έιιελεο Πνιίηεο 
2. Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 
4. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό ή έγγξαθν 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
1. Αίηεζε -  Τπεύζπλε Δήισζε όπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε. 
2. Φσηναληίγξαθν δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.  
3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ θαη ελ γέλεη ησλ ηίηισλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη 

από ηηο επηκέξνπο εηδηθόηεηεο (εθόζνλ απαηηείηαη)  
4. Εάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη Πξάμε Αλαγλώξηζεο από ηνλ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ήηνη    

Ι.Σ.Ε. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο εκεδαπνύο ηίηινπο ζπνπδώλ. 
5. ε πεξίπησζε πνπ από ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο δελ πξνθύπηεη ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε από ην Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα 
θαζνξίδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.  

6. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, άδεηα νδήγεζεο ζε ηζρύ θαη ινηπέο βεβαηώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηηο επηκέξνπο εηδηθόηεηεο. 

 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ. 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα απαηηνύκελα από 
ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, απηνπξνζώπσο (καηόπιν προηγούμενοσ ρανηεβού) ζηνλ Δήκν 
Γνξηπλίαο -Σκήκα Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ, Δεκεηζάλα, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δύν (2) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο (δειαδή από 23-02-2021 έφς 
και 24-02-2021 και ώρα 14:30). 
Πιεξνθνξίεο: Σζίηνπξαο Γεώξγηνο ηει:2795360321.  

 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο, ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζην πξόγξακκα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
 
 

ΕΤΣΑΘΙΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΗ 

ΑΔΑ: ΨΜΔ3Ω90-61Ο



               Α Ι Σ Η  Η – Τ Π Δ Τ Θ Τ Ν Η  Γ Η Λ Χ  Η 
Για ππόζλητη με ζύμβαζη εργαζίας Ιδιφηικού 

Γικαίοσ Οριζμένοσ Υρόνοσ διάρκειας τρονικής διάρκειας από ηην ημερομηνία πρόζληυης έφς  και οκηώ μήνες  
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθ. 175 ηος Ν. 4764/2020 

 
για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοσζών πρόζκαιρφν αναγκών  

 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ [ζςμπληπώζηε με κεθαλαία γπάμμαηα ηην επυνςμία ηος θορέα ζηον οποίο απεσθύνεηε ηηναίηηζη] 

Γ Η Μ Ο   ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Αριθ. πρφη. Ανακοίνφζης :1456/22-02-2021 
 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑΤΠΟΦΗΦΙΟΤ[ζςμπληπώζηεκαηάλληλα(μεκεθαλαίαγπάμμαηα,απιθμούρήηοζημείοΥ)ηααηομικάζαρζηοισεία] 

 
1. Επώλπκν: 

 
2. Όλνκα: 

  
3. Όλ. παηέξα: 

  

 
4. Όλ. κεηέξαο: 

 
5. Ηκ/λία γέλλεζεο: 

 
/ 

 
/ 

 
6. Φύιν: 

 
Α 

 
Γ 

 

 
7. Α.Δ.Τ.: 

 
8. ΑΜΚΑ: 

  
9. Τόπνο θαηνηθίαο: 

  

 
10. Οδόο: 

   
11. Αξηζ.: 

  
12. Τ.Κ.: 

 

 
13. Τειέθσλν (κε θσδηθό): 

 
14. Κηλεηό: 

  
15. e-mail: 

   

 
16. Α.Φ.Μ.:17. Επηδνηνύκαη από ηνλ ΟΑΕΔ (ΝΑΙ/ΟΦΙ):                18.Υπεξεζία ΟΑΕΔ: 

 
19. Έγγακνο (ΝΑΙ/ΟΦΙ)  20. Αξηζκόο  ηέθλσλ: 

 
 

Γ. Σ ΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [για ηιρ ειδικόηηηερ όλυν ηυν καηηγοπιών (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ) καηαγπάτηε ηην ονομαζία ηος ηίηλος 
ζποςδών ζαρ (ζηήληα.) 

α/α α. νλνκαζία ηίηινπ 

 
1. 

 

 
2. 

 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ [ζςμπληπώζηε μόνο εθόζον για ηην επιδιυκόμενη ή ηιρ 

επιδιυκόμενερ θέζειρ απαιηούνηαι από ηην ανακοίνυζη και άλλα πποζόνηα πέπα από ηον ηίηλο ζποςδών (π.σ., Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια 
οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ΄ ή ( C ) καηηγοπίαρ, Πιζηοποιηηικό Επαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΕΙ), Ψηθιακόρ Τασογπάθορ, άδεια άζκηζηρ 
επαγγέλμαηορ , Βεβαιώζειρ κλπ) 

 
1.  

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

 
4.  

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

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

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

 

Α/Α 
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 

1.  

ΠΕ/ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 

2. ΠΕ/ΣΕ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
 

3.  

ΔΕ ΓΕΝΙΚΧΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 

 

4. ΤΕ  ΕΡΓΑΣΧΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 

5. ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΕ Μ.Ε. 
 

ΑΔΑ: ΨΜΔ3Ω90-61Ο



 

 

 

 

 

 
[απιθμήζηε ζε εμθανέρ ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοςθώνηαρ ηην ίδια ζειπά απίθμηζηρ] 

1. .................................................................................... 5. ............................................................................ 

2. ……………………………………………………………… 6. ............................................................................ 

3. .................................................................................... 7. ............................................................................ 

4. .................................................................................... 8. ............................................................................ 

 

Τ Π Δ Τ Θ Τ Ν Η  Γ Η Λ Ω  Η 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηώλ(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ 
πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ  ή ζθόπεπε λα 
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ»,  

Γηλώνυ όηι: 

1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσυ όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα θάζε 

επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε 
πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

2. Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο γηα θάζε 
επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο. 

3. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) 
κώλςμα θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη 
καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε 

ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 
παξαγξάθεθε· γ) δεν έρσ ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά μος δικαιώμαηα δ) ηειώ ςπό δικαζηική 
ζςμπαπάζηαζη. 

4. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή 
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα 

κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994). 

 
 Ημεπομηνία:...........................   

Ο / Η ς π ο τ ή θ ι . . . . 

 
Ονομαηεπώνςμο:......................... 

  

                 [ππνγξαθή] 
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