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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν.1920/1939 (Α΄ 346) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως
των διατάξεων περί διοικήσεως της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλειφθείσης εις το Έθνος
περιουσίας», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.
β) των άρθρων 6 & 7 του ν.4182/2013 (Α΄ 185) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
γ) των άρθρων 76, 77 & 78 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/2102 και της Οδηγίας
(Ε.Ε.) 2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
(Ε.Ε.)2018/1972 και άλλες διατάξεις».
δ) της αριθμ. 339/18-7-2019 (Β΄3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».
2. Την αναγκαιότητα διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων λόγω αυτοδίκαιης λήξης της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.
στις 25-11-2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939 (Α΄ 346), όπως ισχύει.
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απευθύνει:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του εννεαμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η οποία
εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1920/1939
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1.

Γενικά

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον
χρόνο του διορισμού:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση
καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν
το αδίκημα παραγράφηκε.
γ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και
σε αντίθετη περίπτωση να έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
δ) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε
υπό συνδυασμό και των δύο προηγούμενων καταστάσεων.
ε) Να μην έχουν απολυθεί, την τελευταία πενταετία, από θέση δημοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του
Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου.
στ) Να μην έχουν την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει
αντισυμβαλλόμενου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων µε
σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
ζ) Να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
αναφορικά με την υποψηφιότητά τους προς πλήρωση της θέσης στην οποία
αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
η) Να μην έχουν πτωχεύσει.
θ) Να μην έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση
επαγγέλματος και να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού
ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού
πειθαρχικού παραπτώματος.
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3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές.
2. Ειδικά Προσόντα Επιλογής
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε θέματα νομοθεσίας και
διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών, καθώς να έχουν διακριθεί για την πνευματική,
οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση.
Ειδικότερα, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:
α) Η ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Επιτροπής ή σε
θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και το απαιτούμενο για
τη θέση κύρος και εμπειρία, ώστε ο επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό
της Επιτροπής.
β) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών
σχεδίων και μελετών στρατηγικής, Διαχείρισης αναγκών- ΠροτεραιοποίησηςΣτοχοθέτησης- Προγραμματισμού, Διοίκηση Έργων (project management),
Σχεδιασμού-Ανάπτυξης-Λειτουργίας Εκθεσιακών Κέντρων.
γ) Εμπειρία σε διοίκηση οργανωτικών μονάδων ή οργανισμών ή στη διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στη συγκρότηση και τον
συντονισμό ομάδων έργου και στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων, στη
διαχείριση αλλαγών και στην επίλυση συγκρούσεων.
δ) Εμπειρία σε θέματα διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
Β.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και των
μελών του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων γίνεται με αίτησή
τους προς την Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων (www.zappeion.gr).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2 και Πειραιώς, 10437 Αθήνα)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. με 14:00 μ.μ., ή ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών, ή με συστημένο φάκελο ταχυδρομικώς,
μέχρι και την 15-3-2021 , ώρα 14:00 μ.μ.
Ειδικότερα, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης γίνεται στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
Κοινωφελών Περιουσιών από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών
(www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων,
στοιχείων & εγγράφων. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία
υποβολής αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων με τη χρήση των διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Τaxisnet)
που διαθέτουν. Μετά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία και την επιλογή
«Δημιουργία αίτησης για κοινωφελείς περιουσίες, σχολάζουσες κληρονομίες και
Μητρώο Άρθρου 16», συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας και
επισυνάπτουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ειδικά στα παρακάτω πεδία επιλέγονται οι
εξής τιμές:
Α) Τύπος αίτησης: Υποβολή αιτήματος/στοιχείων/εγγράφων για κοινωφελείς
περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομίες.
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Β) Είδος Υπόθεσης: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.
Γ) Αρμόδια Υπηρεσία: Δ.Κ.Π.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Η αίτηση (ως υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης) πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Βιογραφικό σημείωμα (ως υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης), στο οποίο να
περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά
προσόντα των υποψηφίων, και
β) Υπεύθυνη δήλωση (ως υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης) περί αποδοχής των
όρων της πρόσκλησης, μη συνδρομής των προβλεπόμενων σε αυτή κωλυμάτων και
δήλωσης συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Υποψηφιότητα που δεν υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2 και Πειραιώς, 10437 Αθήνα)
ή ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr),
ή σε συστημένο φάκελο ταχυδρομικώς, μέχρι και την 15-3-2021, ώρα 14:00 μ.μ,
καθώς και στην περίπτωση που στην υποβληθείσα αίτηση, δεν επισυναφθούν
βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας καθώς και η συνημμένη
στην παρούσα πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη υποψηφιότητα,
εφ’ όσον στην αίτηση δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής
επικοινωνίας με τον υποψήφιο. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εκπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Όλα τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την
απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο
αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειάς τους
σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα, σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των
υποψηφίων υποβάλλονται μετά την σύνταξη του καταλόγου των είκοσι (20)
προτεινόμενων υποψηφίων από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.
2. Δικαιολογητικά
Ευκρινή Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών και Λοιπών Δικαιολογητικών. Αναλυτικότερα:
Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών —
άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η
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επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο διορισμένο διερμηνέα βάσει του ν.148/1913 (Α' 25/1914).
Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ Α΄
208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την
27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι η/ο ίδια/ος έχει
επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Τίτλοι Σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με
τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά
την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου
αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού
διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό,
δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου
55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της
επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως
ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
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iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό
σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων».
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Ξένη Γλώσσα
Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (A’ 39) όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν
να ανατρέξουν σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη διαδρομή:
Αρχική σελίδα
Φορείς
Υποδείγματα προκηρύξεων
Παράρτημα: Τίτλοι γλωσσομάθειας
Εμπειρία
Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η
συνάφειά της. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών αναφέρονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ,
δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ.
Λοιπά Στοιχεία
Σχετικά με τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο βιογραφικό
σημείωμα (π.χ. δημοσιεύσεις, σεμινάρια) δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση
σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν ισχύει σχετικά με την
πιστοποίηση της συμμετοχής σε συλλογικά όργανα για την οποία και θα πρέπει να
υποβληθεί η σχετική τεκμηρίωση.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει
περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτα:
α) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και
β) συναίνεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του α.ν. 1920/1939 όπως ισχύει, η Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, καθώς και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο
είκοσι (20) προτεινόμενων μελών. Για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου, από
τον οποίο το ανωτέρω Συμβούλιο θα προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών,
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
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α)
αναρτάται η παρούσα πρόσκληση [στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (www.zappeion.gr)].
β) η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει
έγγραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς:
1) τον Υπουργό Εξωτερικών,
2) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
3) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
4) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
5) τον Υπουργό Τουρισμού,
6) τον Περιφερειάρχη Αττικής,
7) τον Δήμαρχο Αθηναίων,
8) τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
9) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
10) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
11) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
12) την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
13) το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος,
14) τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
15) τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων,
16) την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.
Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου ή
ενημερώνουν για την αδυναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από τη λήψη του σχετικού έγγραφου αιτήματος.
Επιπλέον, το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει
τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως με προσωπικότητες που διακρίνονται για την
πνευματική, οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση, καθώς και με
απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα.
γ) Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών βάσει των αιτήσεων και
βιογραφικών σημειωμάτων που υποβλήθηκαν σε συνέχεια των ανωτέρω, καταρτίζει
κατάλογο είκοσι (20) προτεινόμενων μελών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποστηρίξουν
την υποψηφιότητά τους κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης των υποβληθεισών
αιτήσεων από το ανωτέρω Συμβούλιο. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εν λόγω
συνεδρίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή της. Η συνέντευξη
αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδρομής των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων,
και την αξιολόγηση της προσωπικότητας, της επιτελικής προσέγγισης, της
ικανότητας επικοινωνίας και της ηγετικής ικανότητας των υποψηφίων. Το
περιεχόμενο της συνέντευξης καταγράφεται ευσύνοπτα σε πρακτικό.
δ) Οι προτεινόμενοι από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών,
υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, υποχρεούνται, εντός πέντε (5) ημερών από σχετική ειδοποίηση που
θα τους σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αποστολή στη Δ/νση
Κοινωφελών Περιουσιών των αποδεικτικών τεκμηρίωσης του υποβληθέντος
βιογραφικού σημειώματος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β της
παρούσας πρόσκλησης. Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται είτε
αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αρ. Προκ……..
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Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου…… »
ή μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας
υποβολής της αίτησης, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αυτών δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Στην περιπτώσεις που από το βιογραφικό σημείωμα προκύπτει θέση δημοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 όπως ισχύει, ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 θα
υποβληθεί βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού περί μη ύπαρξης
κωλύματος διορισμού λόγω απόλυσης, ως αναφέρεται στην ενότητα Α.1. Γενικά
/Εδάφιο 2ε).
- Αν η άσκηση του επαγγέλματος επιβάλλει και την εγγραφή σε σχετικό επιμελητήριο
ή σύμφωνη γνώμη άλλης αρμόδιας αρχής, θα υποβληθεί βεβαίωση ότι ο υποψήφιος
δεν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από την άσκηση επαγγέλματος.
ε) Η Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
κάτωθι δικαιολογητικών τεκμηρίωσης αναφορικά με τα κωλύματα διορισμού:
- Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης
- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
- Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
- Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
ότι ο υποψήφιος δεν έχει την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει
αντισυμβαλλόμενου της Επιτροπής µε σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
στ) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
αποστέλλει τον κατάλογο των προτεινομένων από το Κεντρικό Συμβούλιο
Κοινωφελών Περιουσιών μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στον Υφυπουργό
Οικονομικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.
Παρατήρηση: Για τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων υποψηφίων, που έχουν
προταθεί από φορείς, αρμόδιες είναι οι σχετικές Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
σχετική βεβαίωση, εφόσον ο υποψήφιος συμπεριληφθεί στο κατάλογο που θα
συντάξει κατόπιν αξιολόγησης, το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.
Δ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί: α) στην Διαύγεια, β) στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), και γ) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (www.zappeion.gr).
Ε.

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και
μέχρι τον διορισμό και ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
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ΣΤ.

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται για τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,
αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 (Α` 176).
Ζ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, τηλ. 210 5235622,
κ. Σκανδαράς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπουργείου Οικονομικών

ΑΙΤΗΣΗ

Κολωνού 2 και Πειραιώς
10184 Αθήνα

Όνομα:

Δια της παρούσης σας υποβάλλω την
υποψηφιότητά μου για τη θέση του
Προέδρου
Αντιπροέδρου
Μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Ολυμπίων
και
Κληροδοτημάτων,
επισυνάπτοντας
υπεύθυνη
δήλωση,
βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο
δελτίου ταυτότητας, από τα οποία
προκύπτει ότι διαθέτω τα σχετικά προσόντα
και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου κανένα

Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Επώνυμο Πατρός:
Ημερ. Γέννησης
Επάγγελμα:
Υπηκοότητα:
Διεύθυνση:
E-mail:
Τηλέφωνο:

από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα
διορισμού, βάσει της από 3-2-2021
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αθήνα, …

2021

Συνημμένα:
1- Υπεύθυνη δήλωση.
2- Βιογραφικό σημείωμα.
3- Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Με τιμή,
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Τίτλος πτυχίου

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

Τίτλος Μεταπτυχιακού

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υπάρχει)

Εκπαιδευτική Σειρά

Έτος
αποφοίτησης

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
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ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Ξένη γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας
έκδοσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (της τελευταίας δεκαετίας):
Φορέας
Επιμόρφωσης

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Ημέρες/Ώρες
επιμόρφωσης

Έτος
παρακολούθησης
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2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διάρκεια
απασχόλησης
(έτη/μήνες)

Φορέας απασχόλησης

Οργανική
μονάδα

Θέση

Περιγραφή αντικειμένου
εργασίας

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ιδιότητα

Φορέας

Αντικείμενο εργασιών

Έτος συμμετοχής
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3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Είδος συγγραφικού
έργου

Τίτλος συγγραφικού
έργου

Δημοσίευση σε

Έτος δημοσίευσης

3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ.
Είδος δραστηριότητας
(π.χ. ανακοίνωση,
εισήγηση)

Φορέας διοργάνωσης

Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης

Έτος διεξαγωγής

Φορέας

Θέμα

Έτος

3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Είδος διδακτικής
εμπειρίας

3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
Φορέας επιμόρφωσης

Πρόγραμμα επιμόρφωσης

Ημέρες
επιμόρφωσης

Έτος επιμόρφωσης
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3.6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3.6.1 Σεμινάρια προγενέστερα της δεκαετίας


3.6.2 Πρόσθετα προσόντα και ειδικές δραστηριότητες

-----------------------------Υπογραφή
……………………………………………
(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
-------------------------------Ημερομηνία
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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):

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Υπουργείο Οικονομικών

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Σχετικά με την αίτησή μου στο πλαίσιο της από 3-2-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου/Αντιπροέδρου/Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, με ατομική μου ευθύνη
και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου κανένα από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα
διορισμού που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και συγκεκριμένα:








Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή, για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και
αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Δεν έχω λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα.
Δεν τελώ είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό
συνδυασμό και των δύο προηγούμενων καταστάσεων.
Δεν έχω απολυθεί, την τελευταία πενταετία, από θέση δημοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 όπως ισχύει ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του
Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο
οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου.
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Δεν έχω την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων µε σύμβαση έργου ή
παροχής υπηρεσιών.
Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
αναφορικά με την υποψηφιότητά μου προς πλήρωση της θέσης στην οποία
αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δεν έχω πτωχεύσει.
Δεν έχω αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση
επαγγέλματος και δεν μου έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού
ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού
πειθαρχικού παραπτώματος.

2) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προαναφερόμενης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3) Παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου,e-mail)
τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της αίτησής μου
στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης με σκοπό: α) την αξιολόγηση της
ανωτέρω αίτησής μου και β) την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών εκ
μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση διορισμού μου, υπό την τήρηση
των επιταγών του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων …. και
άλλες διατάξεις».

Ημερομηνία:

.…/…./2021
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) «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.
(2) Σε αντίθετη περίπτωση, διατυπώνεται αναλόγως, βάσει της ενότητας Α./1. Γενικά/εδάφιο 2γ.

