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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           Πύργος, 2/9/16 

6η ΥΠΕ                                                                                       Αρ. Πρωτ. 18486 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Ταχ. Διεύθυνση: Ε.Ο. Πύργου - Πατρών 

Ταχ. Κώδικας: 27100 

Τηλέφωνο: 26210 82750, 82760 

Fax: 26210 82402 

Email:prosopgnpyr@gmail.com 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄). 

2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Παροχή 

Διευκρινήσεων για τη Σύναψη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη των Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 

4368/2016» (ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΥΟ-Μ6Ρ). 

3.Την υπ’αριθμ. 29η/21-07-2016 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ηλείας . 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007. 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ. α΄ έως ι΄ του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 3707/2008 και ισχύει. 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν.3707/2008 και ισχύει. 

8.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

3707/2008 και ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθμ. 219
η
/2-9-16 Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας. 

10.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3528/07 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. 



2 

 

11.Τον ενοποιημένο οργανισμό του Γεν. Νοσοκομείου Ηλείας (ΦΕΚ 3499/τ.Β΄/31-12-12) 

12.Τον οργανισμό του Γ.Ν. Πύργου (ΦΕΚ 3473/τ. Β΄/31-12-12). 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική 

αίτηση, για την σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων για την φύλαξη των 

χώρων του Γ.Ν.Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου και συγκεκριμένα: 

 πέντε (5) εργαζόμενοι οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 5νθημερη 8ωρη 

εργασία εβδομαδιαίως και 

 ένας (1) εργαζόμενος ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε 4ήμερη 8ωρη εργασία 

εβδομαδιαίως.  

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη φύλαξη δεν θα υπερβαίνει το όριο που θέτει ο 

νόμος (έως 31-12-2017) και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός που αφορά μέσα ατομικής προστασίας, 

θα παρέχεται από τον ιδιώτη. 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που πρέπει: 

Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα 

στο παρελθόν, στη φύλαξη του Γ.Ν.Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

Β. Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α’ 26) και του 

άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α΄64). 

Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του ν.2518/1997 (Α’164), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει. 

Παράλληλα ο αιτών πρέπει να διαθέτει την κατά περίπτωση ισχύουσα Άδεια Εργασίας A΄ ή Β΄ 

Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 

Ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις 

δραστηριότητες των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του νόμου αυτού. 

Γ. Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, το οποίο 

και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή. 

Η προϋπηρεσία της φύλαξης είναι απαραίτητο να αφορά την έδρα ή την κύρια εγκατάσταση του 

Γ.Ν. Ηλείας. 
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Δ. Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας 

στο  Γ.Ν Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν 

Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου: i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών 

ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το 

Υπουργείο Υγείας Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε 

ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη 

από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού ή ii) Στα πλαίσια 

σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε 

τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η 

υπηρεσία παροχής φύλαξης στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. ( Γ.Ν. Ηλείας - 

Ν.Μ. Πύργου), εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον 

ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α’, Β’,Γ’ και Δ’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. 

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης του Νοσοκομείου, 

σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

1. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Γ.Ν.Ηλείας - 

Ν.Μ. Πύργου. 

2. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν.Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

3. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε 

υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία 

φύλαξης στο Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 και είναι συμβάσεις 

αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας. 

Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση 

έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα. 
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Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή 

Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και αντίστοιχη άδεια 

μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε. 

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης και Πιστοποιητικό περί μη Φυγοποίνου 

-Φυγοδίκου από την αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελική Αρχή. 

3) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στο Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. 

Πύργου, ήτοι.: α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο 

τόπος της απασχόλησης, β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού 

φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα 

αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) 

της απασχόλησής του, γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής 

συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο 

και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του. 

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007, 

αλλά συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ έως ι' του Ν. 

2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3707/08. 

Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον 

ενδιαφερόμενο. 

5) Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α΄ Κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 

2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3707/2008. 

6) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας. 

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης, στο 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 5/9/16 έως 14/9/16 ή ταχυδρομικά με θέμα: "Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη φύλαξη των χώρων του Γ.Ν. 
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Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου", στη διεύθυνση Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Ε.Ο. Πύργου Πατρών, ΤΚ 27131, Πύργος Ηλείας.  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 

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

αποσφράγισή του στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αιτήσεως και της υπεύθυνης δήλωσης του 

άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα μας που θα συσταθεί για 

το σκοπό αυτό και στην οποία θα παραδοθούν οι σφραγισμένοι φάκελοι μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Η κατάταξη των ατόμων για την 5νθήμερη και 4ήμερη σύμβαση θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης, στον οποίο οι πέντε (5) πρώτοι θα υπογράψουν σύμβαση 5νθήμερης 8ωρης 

εβδομαδιαίας απασχόλησης και ο έκτος (6
ος

) σύμβαση 4ήμερης 8ωρης εβδομαδιαίας 

απασχόλησης. 

Τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (nosokomeiopyrgoy.gr)  και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν 

έννομο συμφέρον, θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης τους. 

Υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ν.Ηλείας 

(nosokomeiopyrgoy.gr) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο 

Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

 

                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                  

 

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               

   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

-6Η Δ.Υ.Π.Ε. 

ΥΠΑΤΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ  
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ΑΙΤΗΣΗ                                                                 ΠΡΟΣ: Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ.Πύργου 

                            Ε.Ο. Πύργου Πατρών 

                                                                                              ΤΚ 27131, Πύργος Ηλείας  

 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………….............................. 

 

ΟΝΟΜΑ…………………………………………… 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ……………………………………. 

 

Α.Δ.Τ ή άλλου εγγράφου 

ταυτοποίησης………………………………………. 

 

ΑΦΜ……………………………………………….. 

 

ΑΜΚΑ……………………………………………... 

 

ΠΟΛΗ……………………………………………... 

 

ΟΔΟΣ……………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ…………………………………………. 

 

ΤΚ………………………………………………….. 

 

ΤΗΛ………………………………………………... 

 

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1)………………………………………………… 

2)………………………………………………… 

3)………………………………………………… 

4)………………………………………………… 

5)………………………………………………… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 
 

 
Δηλώνω την επιθυμία μου να συνάψω ατομική 

σύμβαση μίσθωσης έργου με το Γ.Ν. Ηλείας - 

Ν.Μ. Πύργου, με ημερομηνία λήξης την 

31/12/2017, για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης στο ανωτέρω ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.), στο 

πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ ……… 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 

4368/2016, επειδή εμπίπτω στο πεδίο 

εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης. 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…../……../……… 

 

Ο/Η ΑΙΤ……………………. 
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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)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

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:  

1) Δεν έχω κώλυμα των διατάξεων του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007, όπως ισχύει: α) δεν έχω 

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 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα 

για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχω, 

λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δεν τελώ υπό δικαστική 

συμπαράσταση.  

2) Δεν έχω κώλυμα των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 και ειδικότερα α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄305). 

3) Συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ έως ι΄του Ν. 2518/1997, όπως 
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τροποποιήθηκε με τον Ν. 3707/2008 και ειδικότερα α) είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης χώρας μέλους της 

Ευρωπαϊκής, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, β) 

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γ) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα 

εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης 

άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, 

κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της 

προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, 

ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή 

αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος, δ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας 

ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 7 αυτού του νόμου και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με 

δόλο, ε) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της 

περίπτωσης γ΄ ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄. 

Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση, στ) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών 

δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, ζ) δεν τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση, η) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της 

περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, θ) δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών 

και ι) δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.  

 

 
 

Ημερομηνία: …………….2016 
 
 
 
  

                                                                                                                                                             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. 

 


