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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΟΤ 

ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ» 

 
ΟΟργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε., ζχοντασ υπόψθ: 

 Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Τθν με αρ. πρωτ. 2474/25-04-2019, υπ’αρ. 5/6ΟΥ ΔΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε./18-04-2019 απόφαςθ με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ (ΑΔΑ: ΨΞΘΞ469ΗΞΣ-65Ι) (ΑΔΑΜ: 19REQ004876877), 

 

ςασ προςκαλεί να κατακζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ» αρχικοφ προχπολογιςμοφ 3.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α., ιτοι κατά τθν διαδικαςία τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ (άρκ. 328 Ν.4412/2016) ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα λθφκοφν και οι προςφορζσ, και 

δεν τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ των ςυνοπτικϊν και ανοικτϊν διαγωνιςμϊν. 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ παροχι ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν για ζνα (1) ζτοσ με ζνα 

(1) Ιατρό για παροχι υπθρεςιϊν Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ για τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

 

Σφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που κζτει θ κείμενθ νομοκεςία, ο/θ υποψιφιοσ/α πρζπει να: 

1. Είναι Ιατρόσ, μζλοσ του τοπικοφ – κατά προτεραιότθτα - Ιατρικοφ Συλλόγου  

2. Κατζχει και αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο 

Ιατρικό Σφλλογο.  

3. Ζχει (οι άνδρεσ) εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι να ζχει νόμιμα απαλλαγεί από 

αυτζσ.  

 

Κατ` εξαίρεςθ, και εφόςον δεν προςζλκουν υποψιφιοι που κα πλθροφν τα ωσ άνω κριτιρια, κακικοντα 

του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται από το νόμο 3850/2010, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν κατά 

προτεραιότθτα: 

1. Οι Ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15-5-2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ιατροφ 

εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί 

επτά τουλάχιςτον ζτθ. 

2. Οι Ιατροί οι οποίοι ςτισ 15-5-2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν ι 

να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ. 

3. Οι ιατροί οποιαςδιποτε ειδικότθτασ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κριτθσ 

Ηράκλειο,06.05.2019 

Αρ. Ρρωτ.: 2630/2019 

Τθλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110  

E-mail:info@portheraklion.gr 

website: www.portheraklion.gr 
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Το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ κα είναι το οριηόμενο ςτισ διατάξεισ του 

Ν.3850/2010 και τισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ Αποφάςεισ. 

 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ (O.Λ.Η. Α.Ε.) και ςτουσ 

εργαηομζνουσ είτε γραπτά είτε προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ 

ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Επίςθσ μεριμνά και προτείνει κάκε ενζργεια που 

εξαςφαλίηει και αναβακμίηει τισ ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. Οι γραπτζσ 

υποδείξεισ καταχωροφνται από τον ιατρό εργαςίασ ςε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ 

ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ς' αυτό το βιβλίο. 

 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ επίςθσ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ εργαςίασ 

τουσ, μετά τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο 

κατά τθν κρίςθ του. Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. 

 

Ζχει τθν δυνατότθτα ςτα πλαίςια τθσ ιδιότθτάσ του και για ςκοποφσ που ςυναρτϊνται απαραίτθτα με 

αυτιν, να ςυνταγογραφεί αμιςκί εξετάςεισ ι/και φάρμακα προσ το προςωπικό του Οργανιςμοφ, με τουσ 

περιοριςμοφσ που κζτει θ υπ’ αρικμ. οικ.113385/31.12.2014 Υ.Α του Υπουργοφ Υγείασ ( ΦΕΚ 

35Β/14.01.2015). 

 

Ο Ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφται να παρζχει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ του ςτουσ 26 εργαηόμενουσ (που 

απαςχολοφνται ςιμερα ςτον Οργανιςμό), για τισ οποίεσ υπθρεςίεσ, ωσ πραγματικόσ χρόνοσ 

απαςχόλθςθσ του, ορίηονται ςυνολικά οι 96 ϊρεσ ετθςίωσ (ςφμφωνα με το ΡΔ17/1996 αρ. 4 παρ. 3 «… ο 

ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ… δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των: …. β) 50 

ωρϊν ετθςίωσ για επιχειριςεισ, που απαςχολοφν από 21-50 άτομα..»), ι οκτϊ (8) ανά μινα. 

 

Το πρόγραμμα επιςκζψεων του Ιατροφ τθσ Εργαςίασ κα προςδιοριςτεί από κοινοφ ςε ςυγκεκριμζνθ/εσ 

θμζρα/θμζρεσ και ϊρα/εσ ανά μινα και κα είναι ςτακερό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Ζδρα απαςχόλθςθσ του ιατροφ εργαςίασ ορίηεται ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου. 

 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των κακθκόντων του Ιατροφ Εργαςίασ κζτει ςτθν 

διάκεςι του τον κατάλλθλο χϊρο εγκατάςταςθσ κατά τισ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ςτθν ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ ωσ και τα απαιτοφμενα μζςα (ςυςκευζσ).  

 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (εν προκειμζνω ςτον Ρρόεδρο και 

Διευκφνοντα Σφμβουλο Ο.Λ.Η Α.Ε.). 

 

Σε ενδεχόμενθ περίπτωςθ που αποβεί άγονθ θ εν λόγω διαδικαςία μεταξφ των εγγεγραμμζνων μελϊν 

του Ιατρικοφ Συλλόγου του Νομοφ Ηρακλείου, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δφναται ν’ αποτακεί ςτα μζλθ άλλων 

Ιατρικϊν Συλλόγων – όπωσ ορίηει το άρ. 29 του Ν. 3996/2011 - εφόςον ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για 

τθ κζςθ, προκειμζνου να παρζχουν τισ υπόψθ υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ με Ιατρό άλλθσ ειδικότθτασ ι άνευ ειδικότθτασ ςτο πλαίςιο 

των οριηόμενων ςτο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Αϋ/2010) και τθν Κ.Υ.Α. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775 /Βϋ/2009) 
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και, αν κατά τθ διάρκεια αυτισ, Ιατρόσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ εγγραφεί ςτον 

Ιατρικό Σφλλογο του Ν. Ηρακλείου, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αηθμίωσ τθν 

υπόψθ ςφμβαςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ καταγγελία αυτι κα γίνει με προειδοποίθςθ 10 θμερϊν, κατ’ 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

Για καλφτερθ διαμόρφωςθ άποψθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των εργαηομζνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν, πριν τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ ενδιαφζροντοσ, τισ 

εγκαταςτάςεισ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

2. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.000,00€ πλζον τθσ αναλογίασ Φ.Ρ.Α. για τισ εν 

λόγω υπθρεςίεσ για ζνα (1) ζτοσ.  

 

3. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ, εφόςον το επικυμοφν, πρζπει να υποβάλουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ το αργότερο μζχρι τθν Πζμπτη 16.05.2019 και ώρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Ηρακλείου, ςτο Λιμάνι Ηρακλείου. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν επίςθσ να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ αποςτζλλοντάσ τθν 

ταχυδρομικά με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το 

περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν και δεν υποχρεοφται να παραλάβει οποιουςδιποτε 

φακζλουσ ζγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδιποτε Ταχυδρομικό κατάςτθμα ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

4. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, επί ποινή αποκλειςμοφ:  

1. Συμπλθρωμζνθτθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, που επιςυνάπτεται. 

2. Συμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται. 

3. Ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, όπου κα δθλϊνεται ότι: 

i. δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 

ii. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, 

4. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

5. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. 

6. Ριςτοποιθτικό του Ιατρικοφ Συλλόγου ότι ο υποψιφιοσ κατζχει και αςκεί τθν ειδικότθτα 

τθσ Ιατρικισ τθσ εργαςίασ και δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά. 

7. Γνωςτοποίθςθ των επιχειριςεων όπου ο υποψιφιοσ αςκεί κακικοντα Ιατροφ Εργαςίασ, 

κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο Ν.3850/2010 (αρ. 9 παρ. 4) και ςτο 

Ν.3996/2011 (αρ. 29 παρ. 3), προκειμζνου να υποβλθκεί ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

8. Εφόςον ο υποψιφιοσ εμπίπτει ςτουσ κατ’ εξαίρεςθ δικαιοφμενουσ να αςκοφν κακικοντα 

ιατροφ εργαςίασ (παρ. 2 , Άρκρο 16 του ν.3850/2010), προςκομίηονται βεβαιϊςεισ 

ανάλθψθσ κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ, που να ζχουν κατατεκεί ςε οποιαδιποτε 

Υπθρεςία του Σ.ΕΡ.Ε. (Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ) ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 

Ν.3850/2010 (αρ. 16, παρ. 2).  
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9. Εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει Σφμβαςθ ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ με οποιονδιποτε 

Αςφαλιςτικό Φορζα, ζγγραφθ άδεια τθσ Διοίκθςθσ του αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν 

άςκθςθ κακθκόντων ιατροφ εργαςίασ ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

 

5. Ιςχφσ των Προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για30 μζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

 

6. Άνοιγμα Προςφορών 

Το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτη 16.05.2019 και ώρα 11:15π.μ. ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Η. 

Α.Ε. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρευρίςκονται οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ι 

οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ.  

 

7. Κατακφρωςη προμήθειασ – Τπογραφή ςφμβαςησ  

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ. 

Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει εγγράφωσ από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκε θ προμικεια, να προςζλκει μζςα 

ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα από το 

Ν.4412/2016 δικαιολογθτικά, ιτοι: 

 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

Αν περάςει θ προκεςμία των δζκα θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 

κατάταξθσ οικονομικό φορζα.  

 

8.Σρόποσ Πληρωμήσ – Κρατήςεισ 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά ανά θμερολογιακό τρίμθνο, θ οποία κα 

πιςτοποιείται από ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ από αρμόδια επιτροπι του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Μετά από 

κάκε τμθματικι παραλαβι, ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται το αντίςτοιχο τίμθμα για τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ.  

Στοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ. 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε.: 

α) Τιμολόγιο. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 

γ) Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Τα τιμολόγια εξοφλοφνται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τουσ. Για το απαιτοφμενο 

χρονικό διάςτθμα από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ του προμθκευτι, μζχρι τθν καταβολι ςε 

αυτόν, του ποςοφ του λογαριαςμοφ από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ 

αποηθμιϊςεωσ για τθ δικαιολογθμζνθ αυτι κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του. 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ: 
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-0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. και 0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350& 375του Ν.4412/2016 

(πλζον χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου) 

 

9. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπόψθ διαδικαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. Ρεριπτϊςεισ που δε 

ρυκμίηονται από τουσ παραπάνω αναγραφόμενουσ όρουσ, κα διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ματαιϊςει τθ διαδικαςίαοποτεδιποτε, ι να 

επαναλάβει αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

10. Διευκρινήςεισ 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κασ Κλάδου 

Ρελαγίασ, Τθλ.: 2810-338176,Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ  

 

  

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Ρροςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςε ευρϊ, (ολογράφωσ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Αρικμθτικϊσ: ……………………………….  

 

Στισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α. 24%. 

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Ρροςφζρων 
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ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για ςφμβαςθ παροχισ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ (ςυμπληρώςτε με κεφαλαία γράμματα) 

Επϊνυμο: 

Πνομα: Πν. Ρατρόσ: 

Ημ/νία Γζννθςθσ: 

Α. .Τ.: 

Τόποσ Κατοικίασ (πόλθ, διμοσ-κοινότθτα): 

Οδόσ: Αρικμόσ: Τ.Κ.: 

Τθλ.: Κινθτό: 

E-mail: 

Β. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Υποβάλλω ςυνθμμζνα όλα τα απαιτοφμενα ζντυπα και δικαιολογθτικά που αναφζρονται 

ςτθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

Ηράκλειο 

 

 

Ημερομθνία: 

Ο/Η υποψιφι …. 

 

 

(υπογραφι / ςφραγίδα) 




