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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Για  τθν  ανάγκεσ  λειτουργίασ  του, ο  Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΚοιΠΕ) 
«ΝΑΤΣΙΛΟ» Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ροδόπθσ-Ζβρου,  ωσ  Μονάδασ  Ψυχικισ  Τγείασ  που  παρζχει 
επαγγελματικι  αποκατάςταςθ  και  επανζνταξθ  ατόμων  με  ςοβαρά  ψυχοκοινωνικά  
προβλιματα, μζςω  επιχειρθματικϊν  δραςτθριοτιτων,  προτίκεται   να  προςλάβει  ςυνεργάτθ  για 
τθν κάλυψθ τθσ παρακάτω κζςθσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου: 
 

Ζναν (1) Διοικθτικό Τπάλλθλο ενιςχυμζνθσ μερικισ απαςχόλθςθσ, με δυνατότθτα επζκταςθσ ςε 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο μζλλον 

 
Α. Περιγραφι κακθκόντων 

 Είναι  υπεφκυνοσ  για  τθν  τιρθςθ και διεκπεραίωςθ  όλων  των  διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ.   

 Είναι  υπεφκυνοσ  για  τθν  ειςερχόμενθ  και  εξερχόμενθ  αλλθλογραφία και τθν τιρθςθ 
πρωτοκόλλου και αρχείου, τθν ςφνταξθ, ζκδοςθ και διανομι εγγράφων. 

 Οργανϊνει , ςυντονίηει, εποπτεφει και κατευκφνει  τισ  δράςεισ  του  ΚοιΠΕ και  υλοποιεί τισ 
βαςικζσ κατευκφνςεων που αποφαςίηει το Δ.. με ςκοπό τθν επίτευξθ  του  επικυμθτοφ  
αποτελζςματοσ. 

 Ζχει  τθν  ευκφνθ κατάρτιςθσ του χρονοδιαγράμματοσ των παρεμβάςεων, ςφνταξθσ του ετιςιου 
προυπολογιςμοφ και απολογιςμοφ, των ςτοιχείων και κάκε άλλου ςχετικοφ εγγράφου. 

 υμμετζχει ςτο  ςχεδιαςμό των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςυνεργαςία με το 
Διοικθτικό υμβοφλιο και επιμελείται  του ςυντονιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και του 
απολογιςμοφ τθσ προόδου των δραςτθριοτιτων. 

 Επιμελείται τθσ αναηιτθςθσ προκθρφξεων ζργων και προγραμμάτων ςτα οποία ο ΚοιΠΕ μπορεί 
να υποβάλλει είτε προςφορά, είτε αίτθςθ για χρθματοδότθςθ και επιλαμβάνεται τθσ θ 
ςυγγραφισ των προςφορϊν ι προτάςεων προσ ανάλθψθ ζργου ι επιχοριγθςθσ. 

 χεδιάηει και παρακολουκεί και τθν πορεία ωρίμανςθσ νζων δράςεων.  

 Οργανϊνει , ςυντονίηει τθν φγκλθςθ Γενικισ υνζλευςθσ, Διοικθτικοφ υμβουλίου και 
Εποπτικοφ υμβουλίου.  

 υνεργάηεται με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ για κζματα διοικθτικοφ χαρακτιρα όπωσ 
προγράμματα εργαςίασ, ςυλλογι εγγράφων, λιψθ αδειϊν, κ.λπ. 

 υνεργάηεται  με  το  λογιςτιριο  για  τθν  ζκδοςθ ι/και διανομι  πάςθσ  φφςεων  παραςτατικϊν  
(π.χ. τιμολογίων, αποδείξεων είςπραξθσ, αντιγράφων μιςκοδοςίασ προςωπικοφ κ.α.). 

 Επιμελείται των ενεργειϊν  για  τθν  υλοποίθςθ  των  προμθκειϊν ςε ςυνεργαςία  με  τα  μζλθ 
που  ορίηονται για τθ  διενζργεια  των  διαδικαςιϊν  προμθκειϊν. 

 υνεργάηεται με τουσ επόπτεσ των δράςεων για τθν εφρυκμθ πορεία των δράςεων. 

 υμμετζχει  ςε  όλεσ  τισ  εκπαιδευτικζσ  ενζργειεσ  που  υλοποιεί  ο  Κοι ..Π.Ε.  και  ςχετίηονται  
με αντικείμενα  του ενδιαφζροντοσ  του,  αντικείμενα  υγείασ  και  αςφάλειασ  ςτθν  εργαςία  
κακϊσ  και  αντικείμενα που άπτονται ςτθν κοινωνικι οικονομία και κοινωνικι 
επιχειρθματικότθτα. 

 υνεργάηεται με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του Κοι..Π.Ε. και 
επιμελείται τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν με οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και άλλων 
εταίρων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τρίτο τομζα ςτθν Ελλάδα. 

 Φροντίηει για  τθν  ομαλι  λειτουργία  του γραφείου, όπωσ παραγγελίεσ,  κακαριότθτα,  
λειτουργία  και  ςυντιρθςθ  του εξοπλιςμοφ. 

 Εκτελεί  κάκε  κακικον  που  δφναται  να  του  ανατεκεί,  από  τον  πρόεδρο  του Δ.., από μζλθ 
του Δ.. και από μζλθ τθσ Γ.. 
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Β. Σα προςόντα του εργαηομζνου κα πρζπει κατ΄ελάχιςτο να είναι τα εξισ: 
1.  Απόφοιτοσ Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. από χολζσ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ. 
2.  Γενικι  επαγγελματικι  εμπειρία  τουλάχιςτον  δϊδεκα  (12)  μθνϊν  ςε  αντικείμενα  ςχετικά  με  
ςυμβουλευτικι  επιχειριςεων,  οικονομικά  επιχειριςεων,  οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων 
και προγραμμάτων κ.α. 
3.  Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ  
4.  Πιςτοποιθμζνθ  γνϊςθ  χριςθσ  Η/Τ  ςτα  αντικείμενα:  Επεξεργαςία  κειμζνου,  διαδίκτυο και 
φφλλα επεξεργαςίασ.  
5. Κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ 
 

Γ. υνεκτιμώμενα τυπικά προςόντα αποτελοφν: 
1. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν Διοίκθςθσ ι Οργάνωςθσ ι Οικονομικϊν. 
2. Εξειδικευμζνθ  επαγγελματικι  εμπειρία  τουλάχιςτον  τριϊν  (3)  μθνϊν  ςε  προγράμματα για 

ευάλωτεσ ι/και ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. 
3. Εκελοντικι εργαςία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 
4. Επιςτθμονικι  -  ερευνθτικι  εργαςία  όπωσ  προφορικζσ ανακοινϊςεισ  ςε  ςυνζδρια  και  

θμερίδεσ ςχετικζσ  με  κζματα  κοινωνικισ  οικονομίασ  ι/και  οργάνωςθσ  και  διοίκθςθσ  
υπθρεςιϊν υγείασ, ι/και οργάνωςθσ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ. 

5. Δίπλωμα οδιγθςθσ τφπου Β. 
 

Δ. υνεκτιμώμενα ι ηθτοφμενα προςόντα – πζραν των τυπικών – αποτελοφν: 
 Η ικανότθτα επικοινωνίασ, θ ευελιξία, θ πειςτικότθτα, θ εξωςτρζφεια, θ κριτικι ςκζψθ, θ κζλθςθ 
για μάκθςθ, το ομαδικό πνεφμα, θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων, το επιχειρθματικό πνεφμα, θ 
ικανότθτα διαχείριςθσ  χρόνου, ο προςανατολιςμόσ ςτθν επίτευξθ ςτόχων που τουσ ζχει ανατεκεί 
και ςτο τελικό αποτζλεςμα, οι ικανότθτεσ διαχείριςθσ αλλαγϊν και θ ικανότθτα εργαςίασ κάτω από 
απαιτθτικζσ ςυνκικεσ. 
 
τθν επιτροπι  επιλογισ,  παρζχεται το δικαίωμα να καλζςει τουσ υποψιφιουσ  ςε  ςυνζντευξθ 
εφόςον το αποφαςίςει. ε περίπτωςθ μεγάλου πλικουσ υποψθφιοτιτων θ επιτροπι οφείλει να 
καλζςει το 10% των πρωτευςάντων από τθν μοριοδότθςθ των κατϋελαχιςτο προςόντων 
(παράγραφοσ Β) και των ςυνεκτιμϊμενων τυπικϊν προςόντων (παράγραφοσ Γ). 
 
Σα παραπάνω προςόντα βακμολογοφνται ωσ εξισ: 
Προςόντα κατ΄ελάχιςτο 
1. Βακμόσ πτυχίου πολλαπλαςιαηόμενοσ επί δζκα (10) (100 βακμοί ανϊτατο). 
2.  Δζκα  (10)  βακμοί  ανά  μινα  Γενικισ  επαγγελματικισ  εμπειρίασ  ζωσ  12  μινεσ  (120 βακμοί 
ανϊτατο).  
3. Πενιντα (50)  βακμοί για πτυχίο  καλισ γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και  εκατό (100) βακμοί για 
πτυχίο άριςτθσ  γνϊςθσ.  
4. ΝΑΙ/ΟΧΙ –απορρίπτεται 
5. ΝΑΙ/ΟΧΙ –απορρίπτεται 
 
υνεκτιμώμενα τυπικά προςόντα 
1. Εκατό  (100) βακμοί  για  κάκε  ςχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν τίτλο  ςπουδϊν   
2.  Δζκα (10)  βακμοί  ανά  μινα  Εξειδικευμζνθσ  επαγγελματικισ  εμπειρίασ  ζωσ  3  μινεσ  (30  
βακμοί ανϊτατο).  
3. Δφο (2) βακμοί για κάκε μινα εκελοντικισ εργαςίασ. 
4.Σρία (3) βακμοί για κάκε ςχετικι εργαςία ι ανακοίνωςθ. 
 

Προφορικι υνζντευξθ: Μθδζν (0) ζωσ εκατόν πενιντα (150) βακμοί.  
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Ε. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι υποψιφιοι πρζπει  να υποβάλλουν: 
1. Σθ ςυνθμμζνθ ςτθν πρόςκλθςθ Αίτθςθ 
2.  Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα 
3.  Φωτοαντίγραφο  των  δυο  όψεων  τθσ  Αςτυνομικισ  Σαυτότθτασ,  από  τθν οποία  να προκφπτει  
θ χρονολογία  γζννθςθσ. 
4.  Αντίγραφο  τίτλου  ςπουδϊν ςτον  οποίο  κα  αναγράφεται  αρικμθτικά  και ο βακμόσ  επίδοςθσ. 
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  
Για  τίτλουσ  Πανεπιςτθμιακισ  και  Τεχνολογικισ  Εκπαίδευςθσ:  Πράξθ  αναγνώριςθσ  από  το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α  ι  το  Ι.Τ.Ε  ι  Πιςτοποιθτικό  Αναγνώριςθσ  από  το  Διεπιςτθμονικό  Οργανιςμό 
Αναγνώριςθσ  Τίτλων  Ακαδθμαϊκών  και  Πλθροφόρθςθσ  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π),  για  τθν  ιςοτιμία  και 
αντιςτοιχία  του  τίτλου  ι  Πράξθ Αναγνώριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ  από  το    Συμβοφλιο 
Αναγνωρίςεωσ   Επαγγελματικισ  Ιςοτιμίασ  Τίτλων  Τριτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ,  εφόςον  ςτθν 
περίπτωςθ  αυτι  οι  απαιτοφμενοι  βάςει  τθσ  προκιρυξθσ  τίτλοι  ςπουδών  εμπίπτουν  ςτα 
νομοκετικώσ  ρυκμιηόμενα  επαγγζλματα  αρμοδιότθτασ  του  "Σ.Α.Ε.Ι.",    ςφμφωνα  με  τα άρκρα    
10  παρ.  2  ζωσ  12  και  11  του  Π.Δ.  165/2000  (άρκρο  8  οδθγίασ  89/48  του Συμβουλίου  τθσ  
Ε.Ε.).  Η  ωσ  άνω  Πράξθ  ι  Πιςτοποιθτικό  να  ζχει  εκδοκεί  μζχρι  τθν τελευταία  θμζρα τθσ 
προκεςμίασ  υποβολισ  των  αιτιςεων. 
6. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ αγγλικϊν 
7. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ  χριςθσ  Η/Τ  ςτα  αντικείμενα:  Επεξεργαςία  κειμζνου, διαδίκτυο και 
φφλλα επεξεργαςίασ.  
8. Κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ 
9.  Αντίγραφο  άδειασ  άςκθςθσ  επαγγζλματοσ,  όπου απαιτείται. 
10.  Τπεφκυνθ  Διλωςθ  ότι  α. όλα  τα  δεδομζνα  που  αναγράφονται  ςτο  αναλυτικό  βιογραφικό  
ςθμείωμα  είναι  αλθκι , β.  τα  δικαιολογθτικά  και  πιςτοποιθτικά  που  υποβάλλονται ςτθν αίτθςθ 
είναι γνιςια αντίγραφα των πρωτοτφπων που  κατζχει ο υποψιφιοσ, γ. θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ 
αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν,  είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του υποψιφιου.  
11.  Αποδεικτικά  τθσ εργαςιακισ  εμπειρίασ,  ωσ εξισ  : 

I.  Βεβαίωςθ  του  οικείου  αςφαλιςτικοφ  φορζα,  ςτθν  οποία  να αναγράφεται θ διάρκεια  τθσ 
αςφάλιςθσ. 
II.   Τπεφκυνθ  Διλωςθ  του  υποψθφίου,  κατά  το  άρκρο  8  του  ν. 1599/1986,  ςτθν  οποία  να  
δθλϊνονται,  επακριβϊσ,  ο  χρόνοσ και  το  είδοσ  τθσ  εμπειρίασ  του  κακϊσ  και  τα  ςτοιχεία  
του εργοδότθ,  φυςικοφ  προςϊπου  ι  τθσ  επωνυμίασ  τθσ  επιχείρθςθσ  αν πρόκειται  για  
νομικό πρόςωπο. 

12. Αποδεικτικό Εκελοντικισ εργαςία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ (εάν υπάρχει) 
13. Αποδεικτικά Επιςτθμονικισ  -  ερευνθτικισ  εργαςίασ  (εάν υπάρχουν) 
 
ΗΜΕΙΩΗ 
1. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ των  δικαιολογθτικϊν για τα Προςόντα που ορίηονται κατ΄ελάχιςτο 

(παράγραφοσ Β),  θ  αίτθςθ  του  υποψιφιου  απορρίπτεται.  
2. Μετά τθν επιλογι και ανά  τρίμθνο,  κα  αξιολογείται  θ  επίτευξθ  των    

ςτόχων/εργαςιϊν/κακθκόντων  που  ανατζκθκαν ςτον επιλεγζντα και ςε  περίπτωςθ  αρνθτικισ  
αξιολόγθςθσ  δφναται  να  γίνει  μονομερισ  καταγγελία  τθσ  ςφμβαςθσ.     

 
ΕΠΙΛΟΓΗ 
Οι  φάκελοι  –  αιτιςεισ  των  ενδιαφερομζνων  κα  αξιολογθκοφν  από  τθν  αρμόδια  Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ  με  βάςθ  τα  κριτιρια,  τα  οποία  ορίηονται  ςτθν  παροφςα ανακοίνωςθ/πρόςκλθςθ. 
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τον Κοι..Π.Ε. «ΝΑΤΣΙΛΟ»  ςτο  τθλζφωνο  25510-
20656  κακθμερινά,  από 8/2/2018 ζωσ και τισ 15/2/2018,  10:00  ζωσ  13:00, κα Κατςοφλθ  
 
Η αναλυτικι  Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ είναι διακζςιμθ ςτθν διεφκυνςθ 

Λεονταρίδου 2,  4οσ όροφοσ, τθλ. 25510-20656 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλοφνται  να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά ωσ εξισ: 
α) με ταχυδρομείο ι κοφριερ ςτθ διεφκυνςθ Λεονταρίδου 2, 4οσ όροφοσ, Αλεξανδροφπολθ, 68132, 
ΓΙΑ ΚΟΙΠΕ 

β) με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ koispenautilos@gmail.com με ςκαναριςμζνα ςε 
ζνα αρχείο pdf όλα τα δικαιολογθτικά και με τθ ςειρά που αναφζρονται ςτθν Παραγράφο Ε τθσ 
παροφςασ Πρόςκλθςθσ  

Κατάκεςθ δικαιολογθτικών : από 8/2/2018 ζωσ και τισ 15/2/2018  και ώρα 13:00  
(ιςχφει θ θμερομθνία/ςφραγίδα ταχυδρομείου) 

 
Δικαιολογθτικά που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα κα επιςτρζφονται ωσ 
εκπρόκεςμα. 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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Αίτηση  
 

ΠΡΟ Κνηλσληθό πλεηαηξηζκό Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΚνηΠΔ) «ΝΑΤΣΙΛΟ» 

ΔΠΧΝΤΜΟ : 
Παξαθαιώ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ, ζύκθσλα 
κε ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
Απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηα θάησζη : 

α) ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο  
Δλδηαθέξνληνο,  

β) όηη ε δηαδηθαζία δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ ΚνηΠΔ λα 
δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ην ίδην ή θαη 
άιιν πεξηερόκελν,   

γ) όηη ν ΚνηΠΔ δύλαηαη λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ησλ 
πξνζθνκηδόκελσλ ηίηισλ/απνδεηθηηθώλ,  

δ) όηη δελ ζα δεηήζσ λα κνπ επηζηξαθνύλ ηα 
πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά,  

ε) όηη θαηαζέησ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξσ 
ζηελ αίηεζε κνπ αξηζκεκέλα όπσο αλαθέξνληαη 
παξαθάησ 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ ζην παξόλ 
είλαη αιεζή θαη όηη δεζκεύνκαη λα πξνζθνκίζσ 
πξόζζεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθόζνλ απηό κνπ 
δεηεζεί από ηνλ ΚνηΠΔ. 

ΟΝΟΜΑ : 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : 

ΑΡ. ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ : 

ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ : 

(ΟΓΟ, ΑΡΙΘΜΟ) 

ΠΟΛΗ/ΠΔΡΙΟΥΗ : 

ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ : 

ΣΗΛ.ΚΙΝΗΣΟ:  

Ηι. ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ : 

*Δπηζπλαπηόκελα Γηθαηνινγεηηθά πέξαλ ηεο Αίηεζεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ :  
2.  Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
3.  Φσηναληίγξαθν  ησλ  δπν  όςεσλ  ηεο  Αζηπλνκηθήο  Σαπηόηεηαο,  από  ηελ νπνία  λα πξνθύπηεη  ε 
ρξνλνινγία  γέλλεζεο. 
4.  Αληίγξαθν  ηίηινπ  ζπνπδώλ ζηνλ  νπνίν  ζα  αλαγξάθεηαη  αξηζκεηηθά  θαη ν βαζκόο  επίδνζεο. 
5. Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ  θαη ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α  ή  Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π όπνπ απαηηείηαη 
6. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο αγγιηθώλ 
7. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο  ρξήζεο  Η/Τ  ζηα  αληηθείκελα:  Δπεμεξγαζία  θεηκέλνπ, δηαδίθηπν θαη θύιια 
επεμεξγαζίαο.  
8. Κάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ 
9.  Αληίγξαθν  άδεηαο  άζθεζεο  επαγγέικαηνο,  όπνπ απαηηείηαη. 
10.  Τπεύζπλε  Γήισζε  όηη  α. όια  ηα  δεδνκέλα  πνπ  αλαγξάθνληαη  ζην  αλαιπηηθό  βηνγξαθηθό  ζεκείσκα  
είλαη  αιεζή , β.  ηα  δηθαηνινγεηηθά  θαη  πηζηνπνηεηηθά  πνπ  ππνβάιινληαη ζηελ αίηεζε είλαη γλήζηα αληίγξαθα 
ησλ πξσηνηύπσλ πνπ  θαηέρεη ν ππνςήθηνο, γ. ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,  είλαη 
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ππνςήθηνπ.  
11.  Απνδεηθηηθά  ηεο εξγαζηαθήο  εκπεηξίαο,  σο εμήο  : 

I.  Βεβαίσζε  ηνπ  νηθείνπ  αζθαιηζηηθνύ  θνξέα,  ζηελ  νπνία  λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα  ηεο αζθάιηζεο. 
II.   Τπεύζπλε  Γήισζε  ηνπ  ππνςεθίνπ,  θαηά  ην  άξζξν  8  ηνπ  λ. 1599/1986,  ζηελ  νπνία  λα  
δειώλνληαη,  επαθξηβώο,  ν  ρξόλνο θαη  ην  είδνο  ηεο  εκπεηξίαο  ηνπ  θαζώο  θαη  ηα  ζηνηρεία  ηνπ 
εξγνδόηε,  θπζηθνύ  πξνζώπνπ  ή  ηεο  επσλπκίαο  ηεο  επηρείξεζεο  αλ πξόθεηηαη  γηα  λνκηθό πξόζσπν. 

12. Απνδεηθηηθό Δζεινληηθήο εξγαζία ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

13. Απνδεηθηηθά Δπηζηεκνληθήο  -  εξεπλεηηθήο  εξγαζίαο   

*Ο/Η ππνςήθηνο/α θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζεκεηώλεη κε ν ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη 

*Καηά ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηε γξακκαηεία θπθιώλεηαη ν αληίζηνηρνο αξηζκόο ηνπ 

πξνζθνκηζζέληνο δηθαηνινγεηηθνύ 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ δελ είλαη πιήξε ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε, δελ παξαιακβάλνληαη 

Ηκεξνκελία ____/___/2018                                                                   Ο/Η αηηώλ/νύζα 

 

 (ππνγξαθή/νλνκαηεπώλπκν)  


