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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Για απόσπαση ενός/μίας (1) μονίμου υπαλλήλου ή και υπαλλήλου με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [Δημοσίου και του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα] στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη 

Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

α) του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/ 09-03-1999) « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) και ειδικότερα του άρθρου 100, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

δ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

ε) του Ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ 104/τ. Α΄/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

στ) του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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ζ) του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

53 /τ.Α΄ /11-03-2020) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

η) του άρθρου 52 του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα 

«AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α΄ /18-09-2021). 

θ) του Π.Δ 50/2001 ( ΦΕΚ 39 Α΄ ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του  

δημοσίου φορέα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και 

λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 

4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».  

3. Την υπ’ αριθ. 22.193/06-08-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Λαμίας Θεοδώρας Πολιτοπούλου 

που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 12-08-2020 (αριθ. καταχώρησης 155922854000), συστάθηκε ως 

Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη 

Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 

και Προσωπικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύουν.  

4. Το με αριθμό 3062 ID εγγραφής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ  «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο 

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 10006164122. 

5. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., 

όπως ισχύουν. 

6. Το από 05-05-2021 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO (Αριθ. Qs.21.023 κατά ΕΝ ISO9001:2015) 

που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

7. Το Πρακτικό Νο 2/12-11-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού  - Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονίες- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με θέμα: «Εκλογή 

Διοικητικού Συμβουλίου». 

8. Το Πρακτικό Νο 4/23-11-2020  του  Δ.Σ. του   Αναπτυξιακού Οργανισμού- Ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και 

το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με θέμα» «Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα». 

9. Την ανάγκη κάλυψης μίας (1) από τις θέσεις του Κ.Ε.Υ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για τη Δ/νση Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του Α.Ο., από εξειδικευμένο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες  

με σκοπό την απρόσκοπτη άσκηση του έργου του,  μέσω απόσπασης ενός/μίας (1) μονίμου 

υπαλλήλου ή και υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης [Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα] στον Αναπτυξιακό Οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα όσα 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4, εδ. στ΄) του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/11.03.2020), όπως ισχύουν. 

10. Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων χρήσης 2022 του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με τις μεταγενέστερες αναμορφώσεις-τροποποιήσεις του και την ύπαρξη των 

αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού. 

11. Την υπ’  αριθ. 95/2022 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης: α) δημοσίευσης Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για απόσπαση ενός/μίας (1) μονίμου υπαλλήλου ή και υπαλλήλου με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [Δημοσίου και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα] στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία 

«Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό 

τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», β) σχεδίου Πρόσκλησης και γ) εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ. 

για την υπογραφή της εν λόγω Πρόσκλησης»: 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [Δημοσίου και του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα], οι οποίοι κατέχουν τα ανάλογα με την προκηρυσσόμενη θέση τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα και οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για δύο (2) έτη με 

δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, στον  Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και 

το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, για την κάτωθι θέση: 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: 

Μία (1) θέση στη Δ/νση Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.».  

 

Β) ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 

Ι. Τυπικά προσόντα: 

α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

β) ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία ως ακολούθως:  

(i) δεκαετής (10) για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

(ii) οκταετής (8) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή όμοιου τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
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(iii) εξαετής (6) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της 

αλλοδαπής. 

γ) άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε 

οποιοδήποτε επίπεδο της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας έργου ή εργασίας. 

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της 

Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε 

φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

 

ΙΙ. Ουσιαστικά προσόντα: 

α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

β) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή  

ιδιωτικού τομέα, 

γ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, 

δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, 

ε)  καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής και 

στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμών γραφείου και υπηρεσιών Internet. 

 

ΙΙΙ. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα: 

α) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Διεύθυνσης πεδίο, 

β) εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση,    

συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων. 

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  κατατίθενται από τη Δευτέρα 18-07-2022  μέχρι και την Πέμπτη 

21-07-2022 και ώρα 15.00’, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό 

προσώπου, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπτυξιακός Οργανισμός 

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., Κύπρου 87, 3ος  όροφος, Τ.Κ. 35132 Λαμία (τηλ. επικοινωνίας: 2231200200), 

συνοδευόμενες από κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομούνται (με 

συστημένη επιστολή) κατά τη διάρκεια εργάσιμων  ημερών και ωρών (8 π.μ -3 μ.μ.)  

με την σήμανση: 

«Για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 1226/15-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΄΄Αμφικτυονίες Α.Ε.΄΄». 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 

του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση απόσπασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με  πλήρη στοιχεία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη 

δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi» ότι,  έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και ότι παραιτούνται από 

κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της διαδικασίας  ή στη μη 

έγκριση της απόσπασής τους. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για την 

πιστότητα του περιεχομένου του. 

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναγράφονται οι ημερομηνίες 

διορισμού ή πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας, η σχέση εργασίας, η κατηγορία και ο κλάδος ή / 

και η ειδικότητα  που κατέχουν, η θέση στην ιεραρχία, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους οργανικές 

μονάδες της υπηρεσίας τους, καθώς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο πειθαρχική ποινή 

και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη. 

4. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας, τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, μεταπτυχιακών τίτλων, 

πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά 

προσόντα και η εμπειρία του υποψηφίου.     

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της 

ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi» δηλώνοντας ότι: α) 

Δεν έχω κώλυμα κατά το Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007 και β) το σύνολο των υποβληθέντων 

φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην κατοχή μου. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-

Dilosi», δηλώνοντας 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 αριθ. πρωτ. οικ. 1226/15-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).           

                                                       

 -Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του 

ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α΄/03-08-2007), σε συνδυασμό με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρθρου 28 του ΠΔ 

50/2001» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/09-06-2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να 

προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από 

φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας 

στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται 

μετάφρασή τους (άρθρο 58, Ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/11-3-2020). 
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 -Για την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 

Προκήρυξης του ΑΣΕΠ περί Απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. 

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις  του 

Π.Δ 50/2001, όπως ισχύει.   

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, αυτά της αρχικής καταγραφής και 

αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των ενδιαφερόμενων-υποψηφίων και αυτό της 

συνεντεύξεως που θα ακολουθήσει, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.»., με τη σύμφωνη γνώμη του οποίου θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α. 

 

  Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον: 

(α) δεν είναι εμπρόθεσμη. Το εμπρόθεσμο  της αίτησης προκύπτει είτε από την ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης για τις αιτήσεις που κατατίθενται στα Γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

(Κύπρου 87, 3ος όροφος) είτε από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου 

(ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας) για τις 

αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

(β) η αίτηση δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως αυτά 

αναφέρονται παραπάνω. 

(γ) είναι ανυπόγραφη ή δεν  αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/ και ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας με τον υποψήφιο. 

(δ) δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προϋποθέσεις. 

 Το προσωπικό που θα αποσπαστεί, δύναται μελλοντικά να τοποθετηθεί με απόφαση του οικείου 

Δ.Σ., σε θέση ευθύνης, επιπέδου Δ/νσης ή Τμήματος της Δ/νσης Εφαρμογής και Υποστήριξης 

Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ή σε άλλη οργανική μονάδα του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν ο Κανονισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας και ο 

Κανονισμός Προσωπικού, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. ε΄ & στ΄ ) του Ν. 

2674/2020 (Α΄ 53), εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

 Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι - υποψήφιοι δεν κατέχουν τα απαραίτητα έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αυτά προεκτέθηκαν, το Δ.Σ., δύναται να επιλέξει  υποψήφιο/α και με 

λιγότερα έτη, εφόσον κρίνει πως πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση 

η κρίση περί της καταλληλότητας ή μη των υποψηφίων, επαφύεται στη διακριτική ευχέρεια των μελών 

του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

 Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και 

πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης 

και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.». 



Σελίδα 7 από 14 
 

 

 

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 

  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 σε κάθε στάδιο δύναται με απόφαση του  ΔΣ του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε» να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο 

ή και άλλο περιεχόμενο αζημίως για τον Α.Ο., χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης του ενδιαφερόμενου. 

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.  

 Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. Ο 

Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε» δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς την 

έγκριση απόσπασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια  η κρίση περί της 

καταλληλότητας ή μη των υποψηφίων, για την εν λόγω απόσπαση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων. 

 Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης δεν είναι διαγωνιστική, συνεπώς δεν υφίσταται 

υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσκλησης με σύνταξη πίνακα κατάταξης.  

 Εάν ο επιλεγείς/α δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά την 

διάρκεια ισχύος της απόσπασης ή εάν αυτή λυθεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» δύναται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει 

στην επιλογή του επόμενου/ης, σύμφωνα με την αξιολόγηση υποψήφιο/α δίχως να προβεί σε 

περαιτέρω διαδικασίες. 

 

 

ΣΤ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 

δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα , και από την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» επεξεργάζεται κατά την έννοια του 

άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε. (ιδίως συλλέγει, καταχωρίζει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, 

διαβιβάζει) τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, email, στοιχεία αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, 
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τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και στοιχεία βιογραφικού σημειώματος – στοιχεία σπουδών και 

επαγγελματικά στοιχεία, και ενδεχομένως δεδομένα αναγόμενα στην στρατιωτική θητεία και στην 

κοινωνική ασφάλιση (ασφαλιστικός φορέας, ΑΜΚΑ).  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» συλλέγει νομίμως τα προσωπικά 

δεδομένα των ενδιαφερομένων υποψηφίων, με την υποβολή από αυτούς φακέλου συμμετοχής με τα 

στοιχεία τους και τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τα προσόντα τους, και τα επεξεργάζεται για τους 

σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι για το σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφίων για 

σύναψη συμβάσεως έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η επεξεργασία αυτών 

πραγματοποιείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε» από απόλυτα 

ενημερωμένο προσωπικό, με απόλυτη εχεμύθεια, διαφάνεια και ασφάλεια, λαμβανομένων όλων των 

αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση, 

κρυπτογράφηση, ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, ασφαλής φύλαξη αρχείων, χρήση 

κωδικών πρόσβασης, για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, την εν γένει 

προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία απώλεια ή καταστροφή, αλλοίωση, 

απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση σε μη νομιμοποιούμενους τρίτους και από κάθε άλλη μορφή 

αθέμιτης επεξεργασίας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν εντάσσονται σε ειδικές 

κατηγορίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και στον αναγκαίο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 9 Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε.).  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα υποψηφίων αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και μόνο στο απολύτως 

αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα 

ελάχιστα απαιτούμενα και απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και συναφή με τον ανωτέρω σκοπό 

αξιολόγησης των υποψηφίων προς έγκριση της απόσπασης και καθίστανται αντικείμενο 

επεξεργασίας στον αναγκαίο βαθμό και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, μέχρι την ολοκλήρωση 

του χρονικού διαστήματος της απόσπασης  έτσι ώστε αν η σύμβαση που τυχόν συναφθεί με τον 

αντισυμβαλλόμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» λυθεί για οποιονδήποτε 

λόγο πριν την ολοκλήρωση του χρόνου, να έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

την δυνατότητα να καλέσει τον επόμενο κατά την αξιολόγηση υποψήφιο, και εάν αυτός δεν είναι 

διαθέσιμος, τον αμέσως επόμενο, κοκ. Ωστόσο, οι υποψήφιοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να 

ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια την συναίνεσή τους για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Προσωπικά δεδομένα δύνανται να διατηρηθούν 

πέραν του ως άνω χρονικού ορίου εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την 

θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και για λόγους συμμόρφωσής τους στην κείμενη νομοθεσία. Τα προσωπικά 

δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Ο 

Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» τόσο κατά την φάση συλλογής όσο και σε κάθε 

επόμενο στάδιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά 

και οργανωτικά, για την άσκηση από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων των δικαιωμάτων 
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του σε αυτά. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την 

διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αυτά αλλάξουν, ώστε να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, καθώς και την ενημέρωσή του για την επεξεργασία, την πρόσβασή του σε αυτά, τη 

φορητότητα αυτών ή τη διαγραφή τους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία ή να ανακαλέσει την 

συγκατάθεσή του ή να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας, χωρίς να αίρεται η νομιμότητα της 

επεξεργασίας που είχε λάβει χώρα μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, καθώς και να υποβάλει καταγγελία 

στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του περί προστασίας 

των προσωπικών του δεδομένων. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» δεσμεύεται 

να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη διασφάλιση της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 

και το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί 

προστασίας αυτών. Τα ως άνω δικαιώματα δύνανται να υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως εάν η εκπλήρωση του αιτήματός των υποκειμένων 

ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» υποχρεούται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας να διατηρήσει τα 

δεδομένα αυτά. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε 

παραχώρηση/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των 

υποψηφίων σε οποιουσδήποτε μη νομιμοποιούμενους τρίτους φορείς, φυσικά η νομικά πρόσωπα, 

δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα. Τα 

προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, 

αποκλειστικά για την συμμόρφωση. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με την 

κείμενη νομοθεσία και την εκπλήρωση νόμιμων σκοπών (ενδεικτικά ενημέρωση δικαστικών ή 

εισαγγελικών αρχών, συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία, προσφυγή 

ενώπιον της δικαιοσύνης, επίλυση διαφορών, συνεργασία σε ελέγχους στους οποίους υπόκειται ο 

Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» κλπ), για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη 

έννομων αξιώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων 

συμφερόντων ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» ως υπεύθυνου επεξεργασίας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τηρουμένων στις περιπτώσεις αυτές από πλευράς ο  

Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τους 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

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

διαδικασίας αξιολόγησής του/της, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της 

εφαρμογής «e-Dilosi», στην κατά νόμον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων.                                                                                                         
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Ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα πρόσκληση να γνωστοποιηθεί στα ΜΜΕ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού (www.amfiktyonies.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα των μετόχων ΟΤΑ του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.».  

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1/κ. Δήμαρχο Στυλίδας 
e-mail : dimarchos-stylidas@stylida.gr 
2/  κ. Δήμαρχο Δομοκού 
e-mail : mayor@domokos.gr 
3/ κ. Δήμαρχο Μακρακώμης  
e-mail : 
dimarxos@dimosmakrakomis.gov.gr 
4/ κ. Δήμαρχο Αμφίκλειας-Ελάτειας  
e-mail : mayor@dimos-amfiklias-
elatias.gr, 
 stivakti84@yahoo.gr 
(Με τη παράκληση να αναρτήσουν την 
παρούσα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
τους).   
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γραφείο κ. Δημάρχου Λαμιέων  
e-mail: grdrh@lamia-city.gr 
(για την ανάρτηση της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του Δήμου) 
  

 
                                  Με εντολή Δ.Σ. 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                                 του Α.Ο. «Αμφικτυονίες Α.Ε.» 

         
                               
             

                              ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για απόσπαση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

 
 

 

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, για απόσπαση 

στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.», σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1226/15-07-2022 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  

α) τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

β) ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο 

και 

 γ) ότι η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό 

χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο 

υποχρέωση του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» να καταρτίσει Σύμβαση. Δηλώνω 

υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω στο παρόν είναι αληθή και 

ότι δεσμεύομαι να προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά 

στοιχεία, εφόσον αυτό μου ζητηθεί από τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

 
 
 
 

ΟΝΟΜΑ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 
 

 
 
 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Α.Φ.Μ. 

 
 
 

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) 
 
 
 
 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
 
 

Δ.Ο.Υ. 
    
    
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ                                   1.   

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 2.     
 

3. 

 
 

     

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο/Η αιτ.. 
    
 (υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Για τα Δεδομένα 

                                                                                                               

 

              

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
                                           (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

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

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρον. 

Ταχυδρομείου 

(e- mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) 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 υπ. αριθ. οικ. 1226/15-07-2022 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ημερομηνία: ................................. 

                                                                                                                                                                         Ο/Η Δηλ......... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

                                                                                                              

 

               

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

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

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρον. 

Ταχυδρομείου 

(e- mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι όλους 

ανεπιφύλακτα και ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της διαδικασίας  ή στη έγκριση 

απόσπασής μου. 

Ημερομηνία: ................................. 

                                                                                                                                                                         Ο/Η Δηλ......... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

                                                                                                              

 

             

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

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

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

 

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρον. 

Ταχυδρομείου 

(e- mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Δεν έχω κώλυμα κατά το Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007 και β) το σύνολο των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων 

είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην κατοχή μου. 

Ημερομηνία: .................................                                                                                                                                     

                                                                                          


